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Sprawozdanie Stenograficzne

z 69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26 i 27 stycznia 2011 r.
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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

3. StanowiskoSenatuwsprawieustawyozmianieustawyo transporciedrogowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
pañstwowej.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Ro-
kiem Marii Sk³odowskiej-Curie*.

8. Zmiany w sk³adach komisji senackich.

Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia,

po wyczerpaniu porz¹dku obrad.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Sztab Generalny Wojska Polskiego – zastêpca szefa S³awomir Dygnatowski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Hanna Majszczyk

Ministerstw Infrastruktury – podsekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz

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

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Zbigniew W³osowicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior
– podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Goœcie specjalni:

Gérard Larcher – przewodnicz¹cy Senatu Republiki Francuskiej

François Barry Delongchamps – ambasador Republiki Francuskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej

senator Yann Gaillard – przewodnicz¹cy Grupy Francusko-Polskiej
w Senacie Republiki Francuskiej

senator Jean Besson

Alain Delcamp – sekretarz generalny Senatu Republiki Francuskiej

François Gautier – doradca do spraw miêdzynarodowych przewodnicz¹cego
Senatu Republiki Francuskiej

Tomasz Or³owski – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Francuskiej

Maciej Jarosz – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Marek Janiak – prezes Polskiego Towarzystwa Badañ Radiacyjnych
imienia Marii Sk³odowskiej-Curie

Wojciech Bulski – prezes Towarzystwa Marii Sk³odowskiej-Curie – w Ho³dzie

Andrzej Ku³akowski – wiceprezes Towarzystwa Marii Sk³odowskiej-Curie
– w Ho³dzie

Alicja Rupiñska – kierownik Biura Towarzystwa Marii Sk³odowskiej-Curie
– w Ho³dzie

Olga Konarczak – przedstawicielka Muzeum Marii Sk³odowskiej-Curie

Porz¹dek obrad
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* W debacie nad projektem uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie t³umaczenie

oryginalnej wypowiedzi mówców zosta³o z³o¿one kolorow¹ czcionk¹.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan

Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek

Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski i Gra¿yna

Sztark)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram szeœædziesi¹te dziewi¹te posiedzenie
SenatuRzeczypospolitej Polskiej siódmejkadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Przemys³awa B³aszczyka oraz pani¹ se-
nator Ma³gorzatê Adamczak. Listê mówców pro-
wadziæ bêdzie senator Przemys³aw B³aszczyk.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy
stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na osiemdziesi¹tym trzecim
posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r. Przyj¹³
wszystkie poprawki zg³oszone przez Senat do
ustawy bud¿etowej na rok 2011 oraz wiêkszoœæ
poprawek Senatu do ustawy o odpowiedzialnoœci
maj¹tkowej funkcjonariuszy publicznych za ra-
¿¹ce naruszenia prawa.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
szeœædziesi¹tego pi¹tego i szeœædziesi¹tego szó-
stego posiedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych
posiedzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego siód-
mego posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem
Senatu jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad szeœædziesi¹tego dziewi¹tego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opie-
ce nad dzieæmi w wieku do lat 3.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Sk³odow-
skiej-Curie.

Panie i Panowie Senatorowie! W rozes³anym
pañstwu wczeœniej projekcie porz¹dku obrad
znajdowa³ siê punkt dotycz¹cy rozpatrzenia przez
Senat pilnej ustawy o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach. Ustawa ta nie zosta³a jednak
uchwalona przez Sejm i nie bêdzie rozpatrywana
na obecnym posiedzeniu.

Proponujê rozpatrzenie punktu czwartego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw zosta³o dostar-
czone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 3 i 4 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

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

Proszê, pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8
Regulaminu Senatu chcia³bym zg³osiæ wniosek
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: zmiany
w sk³adach komisji senackich, druk nr 1092 –
i rozpatrzenie go jako punktu ósmego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy jestsprzeciwwobec tegowniosku?Nies³yszê.
W zwi¹zku z tym wprowadzamy to do porz¹dku

obrad i rozpatrujemy jakopunktósmy,czyli ostatni.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad szeœædziesi¹tego dziewi¹tego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.



Informujê, ¿e jutro rozpoczniemy obrady o go-
dzinie 11.00 od rozpatrzenia punktu siódmego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Ma-
rii Sk³odowskiej-Curie.

Chcia³bym poinformowaæ pañstwa, ¿e na na-
szym posiedzeniu podczas rozpatrywania tego
punktu specjalnym goœciem bêdzie przewodni-
cz¹cy Senatu Francji Gérard Larcher wraz z towa-
rzysz¹c¹ mu delegacj¹.

Zachêcam pañstwa do obejrzenia zorganizo-
wanej przed sal¹ posiedzeñ wystawy przedsta-
wiaj¹cej ¿ycie i dorobek naukowy Marii Sk³odow-
skiej-Curie.

G³osowania odbêd¹ siê jutro po zakoñczeniu
rozpatrywania wszystkich punktów. G³osowanie
nad uchwa³¹ w sprawie Roku Marii Sk³odowskiej-
-Curie odbêdzie siê bezpoœrednio po rozpatrzeniu
tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-
wszegoporz¹dkuobrad:stanowiskoSenatuwspra-
wie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1082,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1082A
i 1082B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora S³awomira Sadowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Sadowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!

Mam przyjemnoœæ i obowi¹zek w imieniu Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej przedstawiæ sprawozdanie…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie, proszê o spokój.)
Komisja odby³a posiedzenie w dniu 19 stycznia.
Pozwolê sobie powiedzieæ kilka zdañ na temat

ustawy. Ta ustawa jest bardzo wa¿na i w Senacie
pochyla siê nad ni¹ a¿ trzech sprawozdawców. Sza-
nowni Pañstwo, celem ustawy o opiece nad dzieæmi
w wieku do lat trzech… Ja mo¿e powiem kilka zdañ
o celu tej ustawy. Chodzi o tworzenie warunków do
rozwoju zró¿nicowanej formy opieki nad ma³ymi
dzieæmi oraz poprawê standardu funkcjonowania
placówek opieki nad dzieæmi w wieku do lat trzech,
a tak¿e o wsparcie rodziców, zarówno jeœli chodzi
o plany prokreacyjne, jak i proces wychowania,
opiekê nad dzieæmi. Chodzi te¿ o edukacjê, bo mówi
siê tu tak¿e o edukacji, nawet od najwczeœniejszych
miesiêcy ¿ycia dziecka do lat trzech. W ró¿nych kra-
jach Unii Europejskiej sprawa edukacji przybiera
ró¿ne formy. Równie¿ dlatego bêdziemy siê tutaj za-
stanawiaæ nad t¹ ustaw¹.

Rozwi¹zania proponowane w ustawie maj¹ na
celu umo¿liwienie rodzicom, opiekunom dzieci
podjêcie aktywnoœci zawodowej oraz maj¹ przy-
czyniæ siê do wzrostu liczby urodzin. Na margine-
sie wspomnê, ¿e w Polsce w 2009 r. wskaŸnik
urodzeñ w Polsce wosi 0,9, a na przyk³ad w Irlan-
dii – 10,2. Tak dla porównania podajê te dwie
skrajne liczby.

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosi³ o uwagê lub ewentualnie o prze-

niesienie dyskusji poza salê Senatu…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pañstwo Se-

natorowie, poprosi³bym jednak o spokój, dobrze?)
Szanowni Pañstwo, ta ustawa okreœla zasady

organizowania funkcjonowania opieki nad
dzieæmi w wieku do lat trzech, warunki œwiad-
czonych us³ug, kwalifikacje osób sprawuj¹cych
opiekê nad dzieæmi, zasady finansowania tej
opieki, a tak¿e nadzór nad warunkami i jakoœci¹
sprawowanej opieki. Otó¿ zgodnie z ustaw¹ opie-
ka nad dzieæmi do lat trzech mo¿e byæ sprawowa-
na w ¿³obku, w klubie dzieciêcym, przez opieku-
na, przez dziennego opiekuna oraz nianiê. Tutaj
w pewien sposób formalizuje siê star¹ jak œwiat
instytucjê niani i przewiduje siê, ¿e w Polsce nia-
nia mo¿e sprawowaæ opiekê nad dzieæmi od
ukoñczenia przez nie dwudziestego tygodnia ¿y-
cia do trzech lat. Pewne rzeczy pominê, one wy-
nikn¹ mo¿e póŸniej z dyskusji b¹dŸ pytañ.

Otó¿ ustawa zak³ada, ¿e ¿³obki i kluby dzieciêce
mog¹ byæ tworzone i prowadzone przez: gminy,
w formie gminnych jednostek bud¿etowych; oso-
by fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Wyso-
koœæ op³aty za pobyt dziecka w ¿³obku i w klubie
dzieciêcym ma ustalaæ podmiot, który je utwo-
rzy³. Warto tutaj siêgn¹æ do ustawy, choæ jest ona
bardzo rozleg³a. Musia³bym siêgn¹æ do tej usta-
wy… Mo¿e póŸniej to zrobiê.

Otó¿, Szanowni Pañstwo, na przyk³ad w ¿³obku
opieka nad dzieckiem mo¿e trwaæ maksymalnie
przez dziesiêæ godzin dziennie, jednak mo¿liwe
bêdzie jej przed³u¿anie za dodatkow¹ op³at¹.
W klubie dzieciêcym wymiar opieki nad ka¿dym
dzieckiem to piêæ godzin dziennie. Godziny pozo-
stawania dzieci w ¿³obku lub w klubie dzieciêcym
bêd¹ uzgadniane z rodzicami i okreœlone w regu-
laminie organizacyjnym.

Dyrektorem ¿³obka mo¿e byæ osoba, która posia-
da wykszta³cenie wy¿sze i ma co najmniej trzy lata
doœwiadczenia w pracy z dzieæmi albo co najmniej
wykszta³cenie œrednie i piêæ lat doœwiadczenia
w pracy z dzieæmi. À propos wykszta³cenia œrednie-
go, które tutaj jest dosyæ istotne, to na przyk³ad we
w³oskim modelu opieki na dzieæmi szczególnie uw-
zglêdniane jest w³aœnie wykszta³cenie œrednie, oczy-
wiœcie wymagane jest te¿ odpowiednie przygotowa-
nie tych osób. Tam s¹ szko³y œrednie oferuj¹ce ró¿ne
profile przygotowania pedagogicznego. Tak wiêc tu-
taj mo¿emy to te¿ w pewien sposób uzasadniæ.
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Dalej. Opiekunem w ¿³obku lub w klubie dzie-
ciêcym mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca kwalifikacje
w zawodach: pielêgniarki, po³o¿nej, opiekunki
dzieciêcej, nauczyciela wychowania przedszkol-
nego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pe-
dagoga opiekuñczo-wychowawczego. Opiekun
w ¿³obku mo¿e opiekowaæ siê maksymalnie oœ-
miorgiem dzieci, a w przypadku obecoœci w grupie
dziecka niepe³nosprawnego, wymagaj¹cego
szczególnej opieki lub dziecka, które nie ukoñczy-
³o pierwszego roku ¿ycia, maksymalnie nad piê-
ciorgiem dzieci.

Tutaj bardzo rozwiniête s¹… Je¿eli chodzi
o Uniê Europejsk¹, to w Szwecji, w Danii czy Nor-
wegii – akurat ona nie jest cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej – jest bardzo mocno rozwiniêty system
urlopów macierzyñskich, wychowawczych, a tak-
¿e system wy¿ywienia dzieci. Kiedy pracowaliœmy
nad ustaw¹ o do¿ywianiu dzieci, mia³em przyjem-
noœæ j¹ relacjonowaæ i wtedy podawa³em jako
przyk³ad w³aœnie Finlandiê. Bardzo drogi system
opieki nad dzieæmi jest te¿ w Wielkiej Brytanii.

Opiekun w klubie dzieciêcym mo¿e opiekowaæ
siê maksymalnie oœmiorgiem dzieci, a w przypad-
ku, gdy w grupie znajduje siê dziecko niepe³no-
sprawne lub wymagaj¹ce szczególnej opieki,
maksymalnie piêciorgiem dzieci. Opiekê nad
dzieæmi, oprócz opiekunów, mog¹ sprawowaæ
przeszkoleni wolontariusze.

Ustawa okreœla te¿ kwestie zwi¹zane z lokalem,
czyli warunki lokalowe. Mianowicie lokal, w któ-
rym jest tworzony i prowadzony ¿³obek, musi po-
siadaæ co najmniej dwa pomieszczenia, jedno ma
byæ przystosowane do zabaw i spo¿ywania po-
si³ków, zaœ drugie – do odpoczynku dzieci w ci¹gu
dnia. Konieczne jest zapewnienie dzieciom mo¿li-
woœci higienicznego spo¿ywania posi³ków.

Je¿eli chodzi o klub dzieciêcy, to wymagane
jest w nim jedno pomieszczenie, miejsce do odpo-
czynku oraz zapewnienie higienicznych warun-
ków do spo¿ywania posi³ków.

Prowadzenie ¿³obka lub klubu dzieciêcego ma
byæ dzia³alnoœci¹ regulowan¹, wymagaj¹c¹ wpisu
do rejestru. Rejestr bêdzie prowadzony przez wój-
ta, burmistrza lub prezydenta w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce prowadzenia ¿³obka lub klu-
bu dzieciêcego.

Dzienny opiekun sprawowaæ bêdzie opiekê nad
dzieæmi od ukoñczenia przez nie dwudziestego ty-
godnia ¿ycia, maksymalnie nad piêciorgiem,
a w przypadku, gdy w grupie znajduje siê dziecko,
które nie ukoñczy³o pierwszego roku ¿ycia, jest
niepe³nosprawne lub wymaga szczególnej opieki,
maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Ustawa szczegó³owo okreœla wymagania, jakie
powinien spe³niaæ dzienny opiekun, zw³aszcza
w zakresie kwalifikacji. Bêdzie on wybierany
w drodze konkursu ofert, a zatrudniany jest przez

gminê na podstawie umowy, do której stosuje siê
odpowiednio przepisy o zleceniu.

Dalej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
op³acaæ bêdzie za dziennego opiekuna sk³adkê na
obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialno-
œci cywilnej. Opieka nad dzieæmi mo¿e byæ spra-
wowana w lokalu, do którego opiekun posiada ty-
tu³ prawny, gmina mo¿e te¿ udostêpniæ mu lokal
lub odpowiednio wyposa¿yæ go w celu u³atwienia
opiekunowi sprawowania opieki nad dzieæmi.

Przechodzê teraz do omawiania zapisów doty-
cz¹cych instytucji starej jak œwiat, o tym ju¿ zre-
szt¹ wspomnia³em, czyli niani. Ona równie¿ spra-
wuje indywidualn¹ opiekê nad dzieckiem od dwu-
dziestego tygodnia ¿ycia, a zatrudniana jest przez
rodziców dziecka na podstawie umowy o œwiad-
czeniu us³ug, tak zwanej umowy uaktywniaj¹cej,
do której zastosowanie maj¹ przepisy o zleceniu.

Dalej. W przypadku umowy uaktywniaj¹cej za
osobê zatrudnion¹ przez rodziców w charakterze
niani op³acana bêdzie przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, z bud¿etu pañstwa, sk³adka na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty nie
wy¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê.
W ustawie podane s¹ warunki, kiedy mo¿na sko-
rzystaæ z tego przywileju. Mianowicie rodzice
dziecka lub rodzic – w przypadku osoby samotnie
wychowuj¹cej dziecko – musz¹ pracowaæ, dziecko
nie jest umieszczone w ¿³obku, w klubie dzieciê-
cym oraz nie zosta³o objête z osobna sta³¹ opiek¹
przez dziennego opiekuna, zaœ osoba, z któr¹ za-
warto umowê, musi zostaæ zg³oszona do Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Je¿eli wynagrodzenie
bêdzie wy¿sze, rodzic dziecka bêdzie op³aca³
sk³adki od nadwy¿ki, czyli od kwoty ponad to mi-
nimalne wynagrodzenie, oraz sk³adkê na ubez-
pieczenie chorobowe, je¿eli niania wyst¹pi o takie
ubezpieczenie.

Wójt, burmistrz lub prezydent sprawuje nad-
zór nad ¿³obkiem, klubem dzieciêcym i dziennym
opiekunem w zakresie warunków jakoœci œwiad-
czonej opieki. W razie stwierdzenia nieprawid³o-
woœci podmiot prowadz¹cy ¿³obek lub klub dzie-
ciêcy, a tak¿e dzienny opiekun bêd¹ zobowi¹zani
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie. Dalej
s¹ podane… Oczywiœcie mówiê o tym w skrócie,
bo ustawa okreœla to szczegó³owo, zawsze mo¿na
do tego siêgn¹æ i, je¿eli bêdzie taka potrzeba, roz-
win¹æ.

Zgodnie z ustaw¹ gminy mog¹ otrzymaæ dota-
cje celowe z bud¿etu na dofinansowanie zadañ
w³asnych z zakresu organizacji opieki nad dzieæ-
mi w wieku do lat trzech, przy czym wysokoœæ do-
tacji nie mo¿e przekroczyæ 50% kosztów realizacji
zadania. Je¿eli œrodki przeznaczone na dotacjê
pochodz¹ z programów rozwoju instytucji opieki
nad dzieæmi w wieku do lat trzech, wysokoœæ do-
tacji nie mo¿e przekroczyæ 70% kosztów realizacji
zadania. Jest tu te¿ mowa o dotacji celowej z bu-
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d¿etu gminy – decyduje o tym rada gminy w dro-
dze uchwa³y.

Szanowni Pañstwo, mo¿e w skrócie warto
wspomnieæ, ¿e w Sejmie na ten temat odby³a siê
burzliwa dyskusja, a g³osowanie przeprowadzono
w dniu 5 stycznia: g³osowa³o 436 pos³ów, za by³o
397, przeciw – 1, od g³osu wstrzyma³o siê 38.

Ta ustawa niew¹tpliwie jest potrzebna, ona
wychodzi naprzeciw potrzebom i wprowadza
œwiadczenia dostêpne w wysoko rozwiniêtych
krajach Unii Europejskiej. Jest tu równie¿ pew-
ne pytanie, bowiem ta ustawa oznacza te¿ prze-
niesienie pewnych zadañ do gmin. Nie wiem do-
k³adnie, jaka suma bêdzie wyasygnowana z bu-
d¿etu pañstwa na te zadania. Proszê mnie popra-
wiæ, jeœli siê mylê – myœlê, ¿e pan minister mnie
poprawi – ale jest to ponad 40 milionów z³, nie
wiem, czy 45 milionów…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: 40.)
…40 milionów, dobrze powiedzia³em. Tak?

Mo¿na siê oczywiœcie zastanawiaæ, czy to jest
kwota wystarczaj¹ca.

Ju¿ na koniec swojego prezentowania wrócê je-
szcze do sprawozdania komisji. Otó¿ w dniu
19 stycznia, jak wspomnia³em, by³o posiedzenie
komisji, podczas którego uchwaliliœmy jedena-
œcie poprawek, niektóre z nich to poprawki redak-
cyjne, ale by³y te¿ merytoryczne.

Wnoszê, by Wysoki Senat odniós³ siê do tej
ustawy pozytywnie i uchwali³ j¹. Oczywiœcie na
pewno bêd¹ zg³aszane poprawki. Nie widzê tutaj
pana senatora Rulewskiego, a on, zdaje siê, te¿
ma „sprawozdawaæ”. Tak wiêc ja tyle. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê panu
bardzo.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pañstwo Ministrowie! Szanowni Pañstwo!
Pan senator pokrótce przedstawi³, jak to wy-

gl¹da, jak bêdzie dzia³a³a ta ustawa, nie bêdê ju¿
wiêc omawia³a pewnych spraw. Przypomnê tylko,
¿e ustawa, tak jak pan senator przed chwil¹ mó-
wi³, przewiduje cztery formy opieki. S¹ to: ¿³obek,
klub dzieciêcy, opiekun i niania. Warto zatrzymaæ
siê tu nad kwesti¹ niani. Niania jest zatrudniana
na podstawie umowy uaktywniaj¹cej, któr¹ pod-

pisze z rodzicami dziecka, a ZUS op³aci za ni¹
sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
wypadkowe i do Narodowego Funduszu Zdrowia
od minimalnej p³acy. Tego, Drodzy Pañstwo,
przedtem nie by³o. Nianie, mo¿na powiedzieæ,
pracowa³y w szarej strefie, na czarno. Myœlê, ¿e
dziêki ustawie i dziêki rz¹dowi, który bêdzie op³a-
ca³ te sk³adki emerytalno-rentowe, nianie bêd¹
siê ujawnia³y, bêd¹ mia³y szanse na to, ¿eby
w przysz³oœci mieæ wypracowane emerytury.

Dodatkowo ustawa wprowadza kolejne zachêty
dla pracodawców, którzy zdecyduj¹ siê na za³o¿e-
nie firmowego ¿³obka lub klubu dzieciêcego ze
œrodków zgromadzonych w zak³adowym fundu-
szu œwiadczeñ socjalnych.

Oczywiœcie dyskusja na posiedzeniu komisji
by³a bardzo burzliwa. Œwiadectwem tego jest
sprawozdanie mniejszoœci komisji, które bêdzie
przedstawia³ pan senator Rulewski. Ja pozwolê
sobie przedstawiæ poprawki, jakie komisja polity-
ki spo³ecznej wprowadzi³a, a jest ich dwadzieœcia
jeden. Pokrótce omówiê te poprawki.

Poprawka pierwsza. W art. 2 dodaje siê
ust. 5 i 6 w brzmieniu: „ust. 5. Podjêcie decyzji
o przyjêciu dziecka do ¿³obka lub klubu dzieciêce-
go poprzedza siê udzieleniem rodzicom pe³nej in-
formacji o potwierdzonych przez ekspertów skut-
kach takiej decyzji; ust. 6. Minister w³aœciwy do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³a-
œciwym do spraw nauki okreœli, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, treœæ, zakres i formê informacji, o któ-
rej mowa w ust. 5, oraz podmiot odpowiedzialny
za jej udzielenie”.

Poprawka druga. Po art. 2 dodaje siê art. 2a
w brzmieniu: „Art. 2a. Ustawa nie narusza prawa
do sprawowania opieki nad dzieæmi w wieku do
lat 3 w innych formach ni¿ okreœlone w ustawie
oraz prawa do prowadzenia tej opieki przez inne
osoby ni¿ okreœlone w ustawie”.

Poprawka trzecia. W art. 4 w ust. 1 i w art. 32
w ust. 2 wyrazy „od 20 tygodnia ¿ycia” zastêpuje
siê wyrazami „od ukoñczenia 20 tygodnia ¿ycia”.

Poprawka czwarta. W art. 5 dodaje siê ust. 4
w brzmieniu: „ust. 4. ¯³obek mo¿e byæ odrêbn¹ je-
dnostk¹ organizacyjn¹, czêœci¹ innej jednostki
organizacyjnej lub jednostk¹ organizacyjn¹ pod-
leg³¹ innej jednostce organizacyjnej. Dopuszcza
siê mo¿liwoœæ tworzenia zespo³ów ¿³obków. ¯³o-
bek wchodz¹cy w sk³ad zespo³u ¿³obków staje siê
jednostk¹ organizacyjn¹ zespo³u”.

Poprawka pi¹ta. W art. 11 ust. 2 otrzymuje
brzmienie: „ust. 2. Jeden opiekun mo¿e sprawo-
waæ opiekê w:

1) ¿³obku – nad maksymalnie oœmiorgiem
dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje siê
dziecko niepe³nosprawne, dziecko wymagaj¹ce
szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukoñ-
czy³o pierwszego roku ¿ycia – maksymalnie nad
siedmiorgiem dzieci; 2) klubie dzieciêcym – nad
maksymalnie oœmiorgiem dzieci, a w przypadku
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gdy w grupie znajduje siê dziecko niepe³nospra-
wne lub dziecko wymagaj¹ce szczególnej opieki –
maksymalnie nad siedmiorgiem dzieci; 3) ¿³obku
– nad maksymalnie piêciorgiem dzieci, gdy
w grupie znajduj¹ siê dzieci niepe³nosprawne,
dzieci wymagaj¹ce szczególnej opieki lub dzieci,
które nie ukoñczy³y pierwszego roku ¿ycia; 4)
klubie dzieciêcym – nad maksymalnie piêcio-
rgiem dzieci, gdy w grupie znajduj¹ siê dzieci nie-
pe³nosprawne lub dzieci wymagaj¹ce szczegól-
nej opieki”.

Poprawka szósta. W art. 11 ust. 3 otrzymuje
brzmienie: „ust. 3. W ¿³obku, do którego uczêsz-
cza wiêcej ni¿ dwadzieœcioro dzieci, zatrudnia siê
przynajmniej jedn¹ pielêgniarkê lub po³o¿n¹”.

Poprawka siódma. W art. 12 w ust. 1 skreœla siê
wyrazy „w nastêpuj¹cych zawodach”.

Poprawka ósma. W art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie: „2) przed zatrudnieniem jako
opiekun w ¿³obku lub w klubie dzieciêcym odby³a
280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80
godzin w formie zajêæ praktycznych, polegaj¹cych
na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kie-
runkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1”.

Poprawka dziewi¹ta. W art. 35 w ust. 1
w pkcie 6 lit. a otrzymuje brzmienie: „160-godzin-
ne szkolenie albo”.

Poprawka dziesi¹ta. W art. 35 w ust. 2 wyraz
„je¿eli” zastêpuje siê wyrazem „która”.

Poprawka jedenasta. W art. 60 w ust. 1 skreœla
siê wyrazy „z zastrze¿eniem ust. 2” oraz skreœla
siê ust. 2–4.

Poprawka dwunasta do art. 61 – a) jego ust. 2
otrzymuje brzmienie: „2. Systemy teleinforma-
tyczne stosowane w urzêdach administracji
publicznej realizuj¹cych zadania w zakresie
okreœlonym w ustawie stanowi¹ integralne czê-
œci systemów teleinformatycznych stosowa-
nych do realizacji œwiadczeñ rodzinnych okreœ-
lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych.” oraz b) skreœla siê
ust. 3.

Poprawka trzynasta. W art. 61 ust. 4 otrzymuje
brzmienie: „ust. 4. Minister w³aœciwy do spraw ro-
dziny okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór, ter-
miny i sposób sporz¹dzania sprawozdañ rzeczo-
wo-finansowych z wykonywania zadañ z zakresu
opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3, maj¹c na
uwadze potrzebê ujednolicenia informacji prze-
kazywanych przez podmioty realizuj¹ce ustawê”.

Poprawka czternasta. W art. 62 w pkcie 2
w lit. a, w pkcie 6 na koñcu przecinek zastêpuje
siê kropk¹.

Poprawka piêtnasta. W art. 67 w pkcie 1 w lit. a,
w ust. 2d wyrazy „reguluj¹ przepisy o opiece nad
dzieæmi w wieku do lat 3” zastêpuje siê wyrazami „
reguluje ustawa z dnia… o opiece nad dzieæmi
w wieku do lat 3”.

Poprawka szesnasta. W art. 67: a) w pkcie 1
w lit. b, w ust. 4a po wyrazach «umowy uakty-
wniaj¹cej» dodaje siê wyrazy «okreœlonej w usta-
wie, o której mowa w ust. 2d»; b) w pkcie 2,
w ust. 1c po wyrazach «umowy uaktywniaj¹cej»
dodaje siê wyrazy «okreœlonej w ustawie, o której
mowa w art. 6 ust. 2d»; w ust. 1d po wyrazach
«umowy uaktywniaj¹cej» dodaje siê wyrazy
«okreœlonej w ustawie, o której mowa w art. 6
ust. 2d»”; c) w pkcie 4, w ust. 5c po wyrazach
«umowê uaktywniaj¹c¹» dodaje siê wyrazy «okreœ-
lon¹ w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d»”.

Poprawka siedemnasta. W art. 72 skreœla siê
ust. 2 i 3.

Poprawia osiemnasta. Po art. 72 dodaje siê
art. 72a w brzmieniu: „Art. 72a. Podmioty prowa-
dz¹ce do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na sprawo-
waniu opieki nad dzieæmi, mog¹ prowadziæ tê
dzia³alnoœæ na podstawie dotychczasowych prze-
pisów”.

Poprawka dziewiêtnasta. W art. 76 w zdaniu
wstêpnym wyrazy „po up³ywie 3 miesiêcy od dnia
og³oszenia” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 1
miesi¹ca od dnia og³oszenia”.

Poprawka dwudziesta. W art. 76 po pkcie 1 do-
daje siê punkt w brzmieniu: „…) art. 59 i 60, które
wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia”.

I poprawka dwudziesta pierwsza: w art. 76
w pkcie 2 wyrazy „w ust. 2 i 3, które” zastêpuje siê
wyrazami „ust. 2, który”.

Wysoka Izbo! Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej wnosi o przyjêcie ustawy o opiece nad dzieæ-
mi w wieku do lat trzech, z uwzglêdnieniem przed-
stawionych poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wnioski mniejszoœci wpisuj¹ siê w sprawy

zwi¹zane z dobrem tej ustawy i zmierzaj¹ do roz-
strzygniêcia dysputy, która odby³a siê na posie-
dzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, do-
tycz¹cej tego, czy ¿³obki, kluby, a nawet opieku-
nowie dzienni i nianie… czy to wszystko ma mieæ
charakter przechowalni dzieci i czy ma podlegaæ
regu³om wolnego rynku, czy te¿ ma mieæ formê
ustandaryzowan¹, licencjonowan¹ i podlegaæ
pieczy zarówno samorz¹du, rz¹du, jak i rodziców.
Dlatego proponujemy, ¿eby utrzymaæ wiêcej zapi-
sów ni¿… Uwa¿amy, ¿e te jednostki, które prze-
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chodz¹ niejako spod pañstwowej i samorz¹dowej
opieki i zaczynaj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ, po-
winny obowi¹zywaæ standardy przynajmniej ta-
kie, jakie dotychczas obowi¹zywa³y w ¿³obkach.
A wiêc uwa¿am, ¿e nale¿y utrzymywaæ jak¹œ opie-
kê medyczn¹, zw³aszcza psychologiczn¹, nawo³y-
waliœmy nawet do tego, co minister Grabski po-
stulowa³ ju¿ chyba w 1927 r., to znaczy, ¿eby
dziecko przychodzi³o do ¿³obka zdrowe. Chodzi
o wyeliminowanie organicznej wady obecnych
¿³obków polegaj¹cej na tym, ¿e s¹ tam chore dzie-
ci, które powoduj¹ choroby u kolejnych dzieci, co
wywo³uje olbrzymie skutki ekonomiczne i spo³e-
czne.

Kolejny wniosek mniejszoœci zmierza do tego,
¿eby odczarowaæ pewien zaklêty kr¹g. Otó¿ w Se-
jmie w ustawie wpisano, ¿e jeden opiekun mo¿e
sprawowaæ opiekê nad oœmiorgiem dzieci, chyba
¿e w grupie pojawi siê dziecko niepe³nosprawne
wymagaj¹ce szczególnej troski b¹dŸ miêdzy
dzieæmi jest du¿a ró¿nica wieku – mowa jest
o dzieciach pomiêdzy dwudziestym tygodniem
a trzecim rokiem ¿ycia – wówczas ten standard zo-
staje podwy¿szony, bo w takiej sytuacji jedna
opiekunka mo¿e sprawowaæ opiekê nad piêcio-
rgiem dzieci. Z³o¿yliœmy poprawkê, która ten
standard jakby obni¿a³a, co wywo³a³o pewn¹ re-
akcjê… Mianowicie ta poprawka mówi³a o tym, ¿e
jeœli do grupy zostanie przyjête dziecko niepe³no-
sprawne, to ten standard ulega zmianie jakby
o jedno dziecko, czyli jeden opiekun bêdzie przy-
pada³ na siedmioro dzieci. Czym siê kierowaliœ-
my? Ano tym, ¿e obawiamy siê tego, czego dowo-
dz¹ badania Banku Œwiatowego: ¿e jeœli trzeba
bêdzie zapewniæ taki standard, to nikt nie zechce
przyjmowaæ dzieci szczególnej troski, niepe³no-
sprawnych, bo to siê po prostu, brzydko mówi¹c,
nie op³aci. Sytuacja o tyle siê zmienia, ¿e do tej po-
ry zarówno ¿³obki publiczne, jak i niepubliczne
pe³ni³y misjê publiczn¹ i gros kosztów oraz odpo-
wiedzialnoœci ponosi³a na ogó³ gmina wspomaga-
na przez pañstwo. Mo¿e zajœæ podejrzenie, ¿e
z chwil¹, gdy utworzymy te nowe, po¿¹dane formy
opieki, które jednak maj¹ przynosiæ zyski, to –
choæ wcale tak byæ nie musi – dzieci szczególnej
troski, dzieci niepe³nosprawne bêd¹ odpychane.
I badania potwierdzi³y, ¿e tych dzieci nikt nie
chce. St¹d ta poprawka, po to, a¿eby umo¿liwiæ
im korzystanie z opieki. My chcemy zmodyfiko-
waæ ustawê w ten sposób, ¿eby utrzymaæ stan-
dard, a poprzez dzia³anie pañstwa i gminy zwiêk-
szyæ œrodki przeznaczane na dzieci szczególnej
troski.

Uwa¿amy te¿, ¿e przynajmniej okresowo powi-
nien byæ sprawowany nadzór lekarski. Uwa¿amy
te¿ – mo¿e nie jest to tak radykalne, jak minister
Grabski, który oœwiadcza³ wprost, ¿e do ¿³obka
ma byæ przyjmowane dziecko zdrowe – ¿e rodzice,

w³aœciciele ¿³obków i opiekunowie w tych ¿³ob-
kach musz¹ wspólnie pochyliæ siê z trosk¹ nad
tym, aby jedne dzieci przyjmowane do ¿³obka nie
uniemo¿liwia³y sprawowania opieki nad innymi.
Dlatego jeœli chodzi o statuty, warunki przyjmo-
wania dzieci, nak³adamy na wszystkie te trzy
strony obowi¹zek, aby w³aœnie w trosce o to legity-
mowa³y siê odpowiednimi œwiadectwami, zaœ per-
sonelowi dajemy mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ pre-
wencyjnych. Oczywiœcie, jak to w szko³ach, po-
wiada siê, ¿e rodzic mo¿e sobie pójœæ do lekarza
i zbadaæ dziecko. By³y g³osy przeciwne, mówiono,
¿e ten rodzic bêdzie musia³ chodziæ co dzieñ czy co
godzinê, bo sytuacja jest zmienna. Ale przecie¿
nie mo¿na do tego podchodziæ beztrosko i swobo-
dnie, zw³aszcza w warunkach, gdy rodziny, szcze-
gólnie m³ode, s¹ zwi¹zane obowi¹zkiem pracy,
a nie maj¹ mo¿liwoœci znalezienia opieki dla
dziecka. Tu jest groŸba, która siê odzwierciedla
w liczbach: w miesi¹cach, kiedy obradujemy,
30–40% dzieci nie uczêszcza do ¿³obków z uwagi
na stan zdrowia wynikaj¹cy z sezonowych zacho-
rowañ. I ta poprzednia poprawka zmiêkcza…

Jest jeszcze jedna poprawka. Mianowicie pro-
jektodawca, rz¹d, s³usznie wpisa³, ¿e ¿³obki maj¹
pe³niæ nie tylko funkcje opiekuñcze, byæ form¹
przechowalni, ale maj¹ te¿ pe³niæ funkcje eduka-
cyjne. Skoro tak, to… Uwa¿am jednak, ¿e chyba
nie wszystkich organizatorów, zw³aszcza w ma-
³ych, odleg³ych miejscowoœciach, nie zawsze ma-
j¹cych kwalifikacje, bêdzie staæ na to, by opraco-
waæ podstawê edukacyjn¹. I tu nak³adamy na mi-
nistra edukacji, zreszt¹ tak jak w przypadku
przedszkoli, obowi¹zek stworzenia takiej podsta-
wy edukacyjnej. Nie oznacza to, ¿e bêdzie jakaœ
kontrola czy przymus stosowania tej podstawy,
ale chodzi o przygotowanie instrumentu s³u¿¹ce-
go do kszta³towania tego elementu edukacyjnego.

Panie Marsza³ku, resztê powiem w wyst¹pie-
niu… (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania do sprawozdawcy, do pana

senatora Sadowskiego. Panie Senatorze, w art. 60
jest taki zapis, ¿e gminy mog¹ otrzymaæ dotacje
celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie za-
dañ, przy czym dotacja nie mo¿e przekraczaæ 50%
kosztów realizacji zadania. Jakie by³o stanowisko
samorz¹dów wyra¿one przed komisj¹ wspóln¹?
Czy by³o to tematem obrad komisji?
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Nastêpne pytanie dotyczy art. 61, w którym zo-
bowi¹zuje siê gminy do sporz¹dzenia sprawozdañ
rzeczowo-finansowych. Czy jednostki wykonu-
j¹ce zadania równie¿ w formie elektronicznej
przekazuj¹… Bo myœlê, ¿e jeœli wi¹¿e siê to z ko-
munikacj¹ elektroniczn¹, to pytanie tego dotyczy.

Ostatnie pytanie dotyczy rozdzia³u 6 pod tytu-
³em „Niania”. Chodzi o art. 48 pkt 2: „Za nianiê,
która przyst¹pi³a”. W mojej ocenie, formu³uj¹c ta-
ki zapis, przes¹dza siê, ¿e niani¹ jest kobieta.
Wiem, ¿e bêdzie taka sugestia, aby wprowadziæ
spójne nazewnictwo. Skoro jest termin „opiekun
dzienny”, to czy nie mo¿na tego rozdzia³u zatytu-
³owaæ po prostu „Opiekun” i nie przes¹dzaæ o p³ci?
Uniknie siê w ten sposób dysfunkcji niektórych
zapisów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator S³awomir Sadowski: To znaczy…)
Panie Senatorze, jeszcze dwóch senatorów.
Proszê, pan senator B³aszczyk…
(Senator S³awomir Sadowski: Ale je¿eli mo¿na,

to na te trzy pytania od razu, na gor¹co bym...)
Moment, pan senator sobie te pytania zapisa³.

Nastêpny senator…
(Senator S³awomir Sadowski: Nie zapisa³em,

ale pamiêtam.)
No w³aœnie, pamiêta pan senator.
(Senator S³awomir Sadowski: Te trzy pamiê-

tam.)
Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Senatorowie Sprawozdawcy! Pani Se-

nator Sprawozdawco! Chcia³bym siê zwróciæ do
pañstwa z pytaniem – a kto z pañstwa na nie od-
powie, to ju¿ zale¿y od pañstwa – czy na posiedze-
niach komisji by³ poruszany problem opieki nad
grup¹ dzieci. Propozycje œrodowisk zwi¹zanych ze
¿³obkami s¹ takie, aby w grupie by³y co najmniej
dwie opiekunki, bo w sytuacji, gdyby wyst¹pi³ ja-
kiœ problem z jednym dzieckiem, to, jak wiadomo,
reszta zostaje bez nadzoru. Dlatego chcia³bym siê
dowiedzieæ, czy jest jakaœ propozycja w tej
kwestii, czy by³a rozwa¿ana i czy w ustawie jest ta-
ki zapis, ¿e w podstawowej grupie, od piêciu do
oœmiu podopiecznych, maj¹ byæ co najmniej dwie
opiekunki, ¿eby w razie jakichœ problemów ktoœ
móg³ z dzieckiem zostaæ. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zaplecza kuchennego
i przygotowywania posi³ków w ¿³obkach. Czy jest
to jakoœ uregulowane? Wiadomo, ¿e posi³ki przy-
gotowywane na miejscu s¹ du¿o lepszej jakoœci,
tym bardziej ¿e dla dzieci w tym wieku to jest bar-

dzo wa¿ne. Czy ustawa przewiduje posiadanie ta-
kiego zaplecza kuchennego, a je¿eli ju¿ jest, to je-
go wykorzystywanie? Takie mia³bym pytania.
Dziêkujê.

(SenatorS³awomirSadowski:Dziêkujêbardzo…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Jeszcze jeden senator, Panie Senatorze. Pan
senator Knosala zada pytanie i wtedy pañstwo bê-
dziecie odpowiadaæ.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pani senator

Ma³gorzaty Adamczak. To pytanie dotyczy art. 8,
gdzie mówi siê, ¿e „w szczególnie uzasadnionych
przypadkach wymiar opieki w ¿³obku mo¿e byæ,
na wniosek rodzica dziecka, wyd³u¿ony, za dodat-
kow¹ op³at¹”. Ja mia³bym parê pytañ zwi¹zanych
z tym w³aœnie zapisem. Czy jest jakaœ górna grani-
ca okreœlaj¹ca, o ile godzin dziennie opieka mo¿e
byæ wyd³u¿ona? Kto bêdzie o tym decydowa³? Czy
to bêdzie na przyk³ad podmiot prowadz¹cy, gmina
czy te¿ dyrektor danej placówki?

Nastêpne pytanie te¿ siê z tym wi¹¿e. Czy
w skrajnym wypadku nie mo¿na bêdzie doprowa-
dziæ do tego, ¿e ¿³obek bêdzie de facto ca³odobowy?

I ostatnie pytanie. Dlaczego w projekcie ustawy
nie przewidziano mo¿liwoœci wyd³u¿enia – te¿
oczywiœcie w uzasadnionych przypadkach – cza-
su opieki w klubach dzieciêcych? Bo w tej ustawie
jest mowa tylko o ¿³obkach, a o klubach dzieciê-
cych ju¿ nie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie zacz¹æ od pytania pana Jurcewi-

cza zwi¹zanego z kwesti¹ niani. Wydaje mi siê, ¿e
instytucja niani, bo tak to trzeba nazwaæ, jest tak
stara, ¿e ja uwa¿am, chyba tak jak wielu z pañ-
stwa, ¿e nie nale¿y zmieniaæ tej nazwy na opie-
kunkê, bo niania to jest…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja nie powie-
dzia³em opiekunka.)

Ale wspomina³ pan o opiekunie.
Chyba nie nale¿a³oby tego zmieniaæ. Aczkol-

wiek rzeczywiœcie sytuacja siê zmieni³a, by³a tu
te¿ mowa o szarej strefie, chocia¿ do koñca trudno
siê z tym zgodziæ, ale w niektórych przypadkach
owszem… No, ja bym tego nie zmienia³, bo mog³o-
by wyjœæ tak jak kiedyœ, gdy chciano zamieniæ
œwiêtego Miko³aja na Gwiazdora, taki podam
przyk³ad.
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Drugie pytanie dotyczy³o art. 61, o ile dobrze us-
³ysza³em i zapamiêta³em. Zdaje mi siê, ¿e ust. 1 tego
artyku³u nie zosta³ zmieniony. „Gmina jest zobo-
wi¹zana do sporz¹dzania sprawozdañ rzeczowo-fi-
nansowych z zakresu opieki nad dzieæmi w wieku
do lat 3 i przekazywania ich w³aœciwemu wojewo-
dzie,wwersji elektronicznej”. Tak¿e to zachowano.

I wreszcie pytanie o te dotacje, o artyku³… Któ-
ry to by³ artyku³, Panie Senatorze?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Art. 60 pkt 1.)
Tak, tak, art. 60 pkt 1. Otó¿ na posiedzeniu ko-

misji nie by³o to omawiane, powiem szczerze. Pan
te¿ jest cz³onkiem komisji?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, ale nie by³o
mnie…)

A, nie by³o pana, to ju¿ trzeba siê usprawiedli-
wiaæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Potr¹cenie bê-
dzie, tak.)

Na pewno zastrze¿enia mo¿e budziæ zapis… Ina-
czej, ta dotacja w wysokoœci 40 milionów na pewno
jest zbyt skromna, to nie ulega w¹tpliwoœci i z tym
akurat ka¿dy siê zgodzi. Niemniej jednak to roz-
wi¹zanie wychodzi naprzeciw potrzebom zwi¹zanym
z realizacj¹ pewnych celów. Jest to dodatkowe zada-
nie dla samorz¹dów i nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e sa-
morz¹dy sobie z nim poradz¹. Tyle mo¿na powie-
dzieæ, bo jakie maj¹ wyjœcie? Je¿eli jest to dodatkowe
zadanie, to samorz¹dy bêd¹ musia³y je realizowaæ.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie jest to do-
datkowe…)

Proszê? Pan senator Augustyn chcia³ coœ dopo-
wiedzieæ?

W tej kwestii to by by³o tyle.
Teraz pytania pana senatora B³aszczaka…
(Senator Bohdan Paszkowski: B³aszczyka.)
…B³aszczyka, przepraszam.
Dwie opiekunki i zaplecze kuchenne. Mo¿e za-

cznê od kwestii tego zaplecza. Jest tu mowa o tym,
¿e posi³ki powinny byæ sporz¹dzane w warunkach
higienicznych i ¿e powinna byæ stosowana odpo-
wiednia dieta…

(Senator Bohdan Paszkowski: No i ¿eby by³y
smaczne.)

Oczywiœcie, nie staæ nas na tak¹ jakoœæ po-
si³ków, takie warunki ich przygotowywania i tak¹
dietê, jak w krajach skandynawskich czy w in-
nych wysoko rozwiniêtych pañstwach o bardziej
utrwalonej tradycji opieki. Ale wa¿ne jest to, ¿e ta-
ki zapis jest, ¿e posi³ki maj¹ byæ zapewnione, ¿e
maj¹ byæ sporz¹dzane w warunkach higienicz-
nych, ¿e ma byæ odpowiednia dieta. Catering, wia-
domo, to jest trochê inna forma…

A jeœli chodzi o pytanie o dwie opiekunki… No,
na pewno by³oby lepiej, gdyby by³y dwie opiekunki,
to nie ulega w¹tpliwoœci… (weso³oœæ na sali) …tak
jak w krajach o wysokich standardach, o których
wspomina³em, gdzie s¹ rozwiniête reformy, gdzie

jest urlop wychowawczy i macierzyñski czy ojcow-
ski, z którego mo¿e skorzystaæ równie¿ mê¿czyzna,
w wymiarze niemal rocznego urlopu.

(Senator Ryszard Knosala: U nas te¿.)
Tam równie¿ przypada wiêcej opiekunów na

mniejsz¹ liczbê dzieci. Ale wa¿ne jest przede wszy-
stkim to, ¿e u nas ta opieka jest zapewniona,
i myœlê, ¿e w przysz³oœci pewnie bêdziemy zmie-
rzaæ do tego, o czym mówi³ pan senator. To tyle.
Dziêkujê bardzo.

Czy s¹ jakieœ dodatkowe pytania… A, przepra-
szam, pan senator zada³ pytanie pani senator
Adamczak, tak, tak, przepraszam bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê bardzo.
Ja mo¿e jeszcze dokoñczê odpowiedŸ na pyta-

nie dotycz¹ce kwestii niani. Drodzy Pañstwo,
uwa¿am, ¿e niania siê zawsze dobrze kojarzy, dla-
tego powinna zostaæ niania. Nikt nie odmienia
pañ… Pamiêtam, ¿e w czasie debaty sejmowej
mówiono o tym, dlaczego niania i dlaczego nie ma
odmiany tej nazwy dla mê¿czyzn, ¿e tak powiem,
a przecie¿ panowie te¿ s¹ specjalistami od wycho-
wywania dzieci. Uwa¿am, ¿e…

(Senator Ryszard Knosala: Niañ.)
Tak, niañka.
Mówi siê, na przyk³ad: pan senator i pani sena-

tor. No, naprawdê nie zawsze idzie o to…
(Senator Piotr Andrzejewski: Pan niania…)
Mo¿e byæ pan niania, ja nie mam nic przeciwko

temu. Myœlê, ¿e dobrze by by³o, ¿eby niania zosta-
³a, bo niania kojarzy siê z czymœ fantastycznym,
z czymœ dobrym, a opiekun ró¿nie siê kojarzy –
z opiek¹, z urzêdnikiem itd. To nie znaczy, ¿e urzê-
dnik coœ Ÿle robi, ale jest kojarzony ca³kiem ina-
czej. Tak ¿e uwa¿am, ¿e niania powinna zostaæ.
No i niech bêdzie pan niania. Myœlê, ¿e nikt z pa-
nów nie obrazi siê z tego powodu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale¿ sk¹d!)
A je¿eli chodzi o pytania pana senatora Knosali,

to ja mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e myœmy nie dys-
kutowali na ten temat. Myœlê, ¿e pan minister uzu-
pe³ni moj¹ odpowiedŸ. Je¿eli chodzi o kluby dzieciê-
ce, to one maj¹ tak naprawdê inne wymogi. W klu-
bie dzieciêcym przebywaj¹ dzieci, które ukoñczy³y
rok, i opieka jest piêciogodzinna, a pod opiek¹ jed-
nego pracownika mo¿e znajdowaæ siê maksymalnie
oœmioro dzieci. Kluby maj¹ byæ pomoc¹ tak¿e dla
rodziców, którzy nie pracuj¹, oni te¿ mog¹ posy³aæ
tam swoje dzieci. W czasie pobytu dziecka w klubie
mama mo¿e na przyk³ad zrobiæ zakupy czy spotkaæ
siê z kimœ, czy iœæ na wizytê do lekarza. Kluby dzie-
ciêce maj¹ byæ tak¹ przystani¹ i myœlê, ¿e dlatego
jest piêciogodzinna opieka.
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A co do zapisu w art. 8 pkcie 3 mówi¹cym o tym,
¿e „w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wymiar opieki w ¿³obku mo¿e byæ, na wniosek ro-
dzica dziecka, wyd³u¿ony, za dodatkow¹ op³a-
t¹”… Wiem, ¿e jest op³ata, ale nie wiem, jaka to
op³ata. Myœlê, ¿e pan minister bêdzie lepiej poin-
formowany…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Hanna Majszczyk: Gmina j¹ ustala.)
Proszê?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Hanna Majszczyk: Gmina ustala tê op³atê.)
Gmina ustala, tak? To wszystko gmina ustala.

Myœlê, ¿e zale¿y to te¿ od przedszkola, to, czy ma
to byæ wiêcej godzin, czy mniej. Przepraszam, od
¿³obka. Mylê nazwy, bo te ¿³obki kojarz¹ siê
z przedszkolami. Tak ¿e to jest uzale¿nione od te-
go, jak¹ uchwa³ê przyjmie rada w sprawie fun-
kcjonowania ¿³obka. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wydaje mi siê, ¿e pan senator Knosala w ogóle

nie otrzyma³ odpowiedzi. Czy ktoœ z pañstwa mo-
¿e odpowiedzieæ na to pytanie?

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Nie…)
A nie… Chodzi mi o pytanie pana senatora

Knosali.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja odpowie-

dzia³am na pytanie pana senatora.)
Do pani…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja to ju¿ wy-

t³umaczy³am…)
Tak? Aha, to by³a odpowiedŸ na pytanie pana

senatora Knosali. Przepraszam.

Senator Bogdan Borusewicz:

Teraz ja zadam krótkie pytanie. Pani Senator,
w jednej z poprawek, które pani przedstawi³a,
przewiduje siê w ¿³obkach, w których bêdzie po-
wy¿ej dwadzieœciorga dzieci, zatrudnienie pielêg-
niarki i po³o¿nej, pielêgniarki albo po³o¿nej. Rozu-
miem to w odniesieniu do pielêgniarki, ale proszê
mi powiedzieæ, dlaczego przewiduje siê zatrudnie-
nie po³o¿nej. Czy tu by³ jakiœ lobbing pielêgniarek
i po³o¿nych? Proszê wyt³umaczyæ, dlaczego mówi
siê o zatrudnieniu po³o¿nej.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Nie…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Moment. Jeszcze dwóch senatorów zada pyta-
nia i wtedy poproszê o odpowiedŸ.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dobrze.)
Pani senator Pañczyk-Pozdziej, proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zanim zadam dwa krótkie pytania, chcia³abym

rozwiaæ w¹tpliwoœci jêzykowe. Myœlê sobie tak.
Skoro panie w wielu wypadkach musz¹ siê zado-
woliæ form¹ mêsk¹, nie mówimy „pani prezyden-
tka”, nie mówimy „pani staroœcina”, tylko „pani
prezydent” i „pani starosta”, to dlaczego w rzad-
kich przypadkach, takich jak ten, mê¿czyŸni nie
mog¹ przyj¹æ formy ¿eñskiej. Przecie¿ „dziadek
niania” to bardzo dobrze brzmi. Nie kruszmy ko-
pii, gdy nie ma powodu. To tak gwoli wyjaœnienia
spraw jêzykowych.

Moje pytania s¹ nastêpuj¹ce. Czy istnienie
¿³obka w gminie wyklucza organizacjê, powsta-
wanie klubów dzieciêcych? To jedno.

Drugie dotyczy statusu niani, byæ mo¿e tego
nie doczyta³am. Czy ów status bêd¹ mog³y przy-
jmowaæ osoby spokrewnione b¹dŸ spowinowaco-
ne z rodzicami dziecka? Chodzi mi o babcie, cio-
cie, dziadków itd.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeœli mo¿na, to ja te¿ mia³bym pytanie do pani

senator Ma³gorzaty Adamczak. Generalnie „nia-
nia” to brzmi dumnie, to trzeba powiedzieæ. Inte-
resuje mnie taka sprawa. Pani Senator, czy nie
uwa¿a pani, ¿e… W koñcu ta ustawa dotyczy dzie-
ci, a nie doros³ych. Prawda? Czy dziecko przed
przyjœciem do ¿³obka nie powinno jednak otrzy-
maæ kwalifikacji od lekarza pediatry? Wydaje mi
siê to absolutnie niezbêdne, konieczne. Lekarz
powinien stwierdziæ, ¿e to dziecko kwalifikuje siê
do przebywania w ¿³obku. Prawda? Spotka³em siê
z opini¹, ¿e by³aby to dyskryminacja dzieci. Nie, to
jest równoœæ. Jak pañstwo doskonale wiecie, do-
ros³y cz³owiek powie, co go boli, jakie ma dolegli-
woœci. Dziecko tego nie zrobi. Tutaj pediatra
okreœla³by, czy dziecko kwalifikuje siê, czy te¿ nie
kwalifikuje siê do tego, aby przebywaæ w ¿³obku.
To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Czy nie uwa¿a pani, ¿e po prze-
bytej chorobie dziecko powinno otrzymaæ za-
œwiadczenie informuj¹ce o tym, ¿e po przeprowa-
dzonym leczeniu kwalifikuje siê do ponownego
objêcia opiek¹ w ¿³obku? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Senator, to by³y pytania

kierowane do pani.
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Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o pytanie pana marsza³ka doty-

cz¹ce po³o¿nej i pielêgniarki, to chcê powie-
dzieæ, ¿e po³o¿na ma takie same kwalifikacje jak
pielêgniarka. Z tego powodu wprowadzono za-
pis „lub po³o¿n¹”. Na pewno nie by³o innych po-
wodów, na pewno nie by³o lobbingu po³o¿nych.
To tyle. Myœlê, ¿e ministerstwo to uzupe³ni.
Myœmy po prostu nie dyskutowali na posiedze-
niu komisji na ten temat, ale myœlê, to jest mój
punkt widzenia, ¿e po³o¿na ma takie same kwa-
lifikacje jak pielêgniarka, ona ma kontakt z naj-
m³odszymi dzieæmi. Pamiêtam, ¿e gdy ja urodzi-
³am, to po³o¿na przyje¿d¿a³a do mnie w pier-
wszych miesi¹cach, prawie do pó³ roku, i spraw-
dza³a. To by by³o tyle.

Je¿eli chodzi o pytanie pani senator, to nie jes-
tem pewna, czy dobrze us³ysza³am. Chodzi³o o to,
czy babcia mo¿e byæ niani¹. Tak?

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Tak, tak.
Cz³onkowie rodziny.)

Tak, tak, oczywiœcie, cz³onkowie rodziny mog¹,
ustawa na to pozwala.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: A czy w gmi-
nie, w której s¹ ¿³obki, niezale¿nie od tego mog¹
powstawaæ kluby dzieciêce?)

Tak, tak, mog¹ powstawaæ kluby dzieciêce.
A je¿eli chodzi o pytanie pana senatora, mojego

kolegi – dyskutowaliœmy na ten temat przed obra-
dami – to z tego, co wiem, obecnie w ¿³obkach jest
taka praktyka i dziecko, które idzie do ¿³obka,
musi mieæ opiniê lekarzy stwierdzaj¹c¹, czy mo¿e
przebywaæ w ¿³obku, czy te¿ nie. Myœlê, ¿e nie mu-
simy wprowadzaæ tego do ustawy, mo¿e mog³oby
siê to znaleŸæ w rozporz¹dzeniu, bo ustawa tworzy
sztywne ramy. Do ka¿dej ustawy wydawane jest
rozporz¹dzenie. Tutaj pani minister czy pan mini-
ster mo¿e nakazaæ, aby ka¿de dziecko, które jest
przyjmowane do ¿³obka, mia³o opiniê od lekarza.
Trudno jest okreœliæ, co to znaczy „dziecko zdro-
we”, myœmy dyskutowali na ten temat. Ja wiem,
¿e pan senator mówi³ o czymœ zupe³nie innym, tak
¿e… Zgadzam siê, na pewno powinna byæ opinia
lekarza o tym, czy dziecko mo¿e przebywaæ
w ¿³obku, czy nie. Chocia¿ wiem – odwiedza³am
¿³obki w Warszawie i mia³am przyjemnoœæ zoba-
czyæ, jak to wygl¹da – ¿e przyjmuje siê tak¿e dzie-
ci, które s¹ alergikami, specjalnie przygotowuje
siê dla nich posi³ki i wszystko dzia³a. Tak to wy-
gl¹da dziœ i myœlê, ¿e to siê nie zmieni. Tak na-
prawdê to rodzice bêd¹ wybieraæ ¿³obki…

(Senator Rafa³ Muchacki: Nie rodzice…)
Rodzice te¿, rodzice siebie nawzajem te¿ infor-

muj¹.
A czy po przebytej chorobie powinno byæ za-

œwiadczenie? Nie wiem, powiem szczerze, czy po-
winno byæ, czy nie. Ja nie przypominam sobie, czy
pan senator Rulewski o tym mówi³. Chodzi o…

(Senator Rafa³ Muchacki: Bêdzie poprawka.)
Proszê?
(Senator Rafa³ Muchacki: Bêdzie poprawka.)
Bêdzie poprawka. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeden z panów senatorów zg³asza siê ad vocem,

ale ad vocem nie jest przewidywane.
(Senator Ryszard Knosala: Jedno zdanie.)
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³bym tylko dodaæ, ¿e pielêgniarstwo

i po³o¿nictwo jako kierunki kszta³cenia to s¹ dwa
zupe³nie ró¿ne kierunki, kierunki o doœæ istot-
nych ró¿nicach w programach nauczania, zu-
pe³nie inne s¹ laboratoria, inne zajêcia. To s¹ je-
dnak dwie niezale¿ne sprawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ pañstwo senatorowie siê niecierpli-

wi¹, przeczytam, kto zapisa³ siê do zdania pytañ,
jaka jest kolejnoœæ. Dobrze? Pan senator Banaœ,
Knosala…

(G³os z sali: Konopka.)
Przepraszam. Pan senator Banaœ, Konopka,

Szewiñski, pani senator Rotnicka, pan senator
Szaleniec, Paw³owicz, Paszkowski, Dajczak,
Iwan, Andrzejewski, pani senator Borys-Damiêc-
ka, pan senator Gruszczyñski, pan senator Smu-
lewicz, Ryszka, Klimowicz i Jurcewicz.

(G³os z sali: Jest Ryszka?)
Oczywiœcie, przed chwil¹ przeczyta³em.
Proszê, mo¿na siê jeszcze zapisywaæ.
Pan senator Banaœ zadaje pytanie.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, poprosi³bym o odpowiedzi na ta-

kie pytania. Pierwsze pytanie rozszerza nieco to,
które zada³ pan senator Jurcewicz. Chcia³bym za-
pytaæ pani¹, czy s¹ znane kryteria, na podstawie
których bêdzie przyznawana dotacja z bud¿etu
pañstwa, dotacja celowa na dofinansowanie za-
dañ w³asnych zwi¹zanych z prowadzeniem ¿³ob-
ków. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Do tej pory podstaw¹ dzia³al-
noœci ¿³obków by³a ustawa, tak to nazwê, zdro-
wotna, by³y to zatem zak³ady opieki zdrowotnej.
Tym samym mog³y one aplikowaæ o œrodki z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Co siê dzieje z finan-
sowaniem w sytuacji, w której zosta³y one wy-
kreœlone z tej ustawy?
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I jeszcze jedno pytanie zwi¹zane z Zak³adowym
Funduszem Œwiadczeñ Socjalnych. Jest w usta-
wie uprawnienie dotycz¹ce siêgania do tych œrod-
ków zwi¹zane z prowadzeniem ¿³obków przez pra-
codawców na przyk³ad. Czy by³y w tej sprawie
konsultacje ze stron¹ spo³eczn¹, czyli ze zwi¹zka-
mi zawodowymi? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania, jedno do pana senatora

Sadowskiego, drugie do pani Adamczak.
Pytanie do pana senatora Sadowskiego. Cieszê

siê, ¿e art. 13 pozwala na pracê w ¿³obkach wolon-
tariuszy. Art. 12 z kolei okreœla kwalifikacje doty-
cz¹ce opiekunów w ¿³obku. Jest taka zasada, ¿e
je¿eli wolontariusz nie posiada kwalifikacji, to jest
zapisane w ust. 2, to musi odbyæ czterdziestogo-
dzinne szkolenie. Mam w zwi¹zku z tym w zasa-
dzie dwa pytania. Kto ma przeprowadzaæ te szko-
lenia? Czy liczba godzin nie jest zbyt ma³a?

I pytanie do pani senator Adamczak. Pani se-
nator mówi³a o pewnych propozycjach dla praco-
dawców u³atwiaj¹cych zak³adanie ¿³obków. Cho-
dzi o to, ¿e kiedy pracodawca przeznaczy 7,5%
z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych
na utworzenie ¿³obka, mo¿e ten fundusz zwiêk-
szyæ o kolejne 7,5%, pod warunkiem ¿e zostanie
to przeznaczone na prowadzenie ¿³obka.
Chcia³bym siê upewniæ. Z Zak³adowego Fundu-
szu Œwiadczeñ Socjalnych mo¿na bêdzie przezna-
czyæ 15%. Tak?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy posiada-

j¹cego odpowiedni¹ wiedzê. Czy zgodnie z proce-
dowan¹ ustaw¹ niania powinna czy te¿ powinien
posiadaæ odpowiednie certyfikaty, odpowiednie
doœwiadczenie w zakresie opieki nad dzieæmi do
lat trzech? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jaki jest szacunkowy koszt
miesiêcznego utrzymania dziecka w ¿³obku?

I trzecie pytanie. Ile procent dzieci w 2010 r. by³o
objêtych opiek¹ ¿³obkow¹? Jakie s¹ szacunki, je-
¿eli ta ustawa zostanie wprowadzona? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedzi.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja czy pan se-

nator Sadowski?)
Najpierw pani senator, a potem pan senator

Sadowski.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Bana-
sia… Mówimy o dotacjach. Tak?

(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, chodzi o te
40 milionów z³.)

Ja sama oczywiœcie zada³am takie pytanie
i wiem, ¿e 40 milionów ma iœæ do bud¿etów gmin
na wyposa¿enie ¿³obków.

(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Senator, gmin
jest trzy tysi¹ce. Jakie kryteria…)

Jakie kryteria bêd¹ obowi¹zywaæ, nie wiem. To
ministerstwo w drodze konkursu bêdzie…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ministerstwo pracy?)
Tak, ministerstwo pracy.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e pan se-

nator Sadowski…)
Tak?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,

proszê odpowiadaæ na resztê pytañ. Jeœli potem
senator Sadowski móg³by to uzupe³niæ, to bardzo
bym prosi³.)

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce funkcjonowa-
nia ¿³obków na podstawie ustawy zdrowotnej…
Panie Senatorze, pana pytanie dotyczy³o… Tego
nie wiem, o tym nie dyskutowaliœmy na posiedze-
niu komisji.

(Senator Grzegorz Banaœ: Poproszê, ¿eby pan
minister odpowiedzia³ na to pytanie.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê zadaæ to pytanie ministrowi.)

Je¿eli chodzi o fundusz i konsultacje spo³ecz-
ne… Z tego, co wiem, to by³y konsultacje ze zwi¹z-
kami zawodowymi. Mo¿e pan minister uzupe³ni…
Tak, Panie Ministrze? Tak.

Teraz pytanie pana senatora Konopki o zak³a-
dowe fundusze. Przypomnê, ¿e zmiany w tym za-
kresie przewiduj¹, ¿e pracodawca, który przezna-
czy kwotê odpowiadaj¹c¹ 7,5 punktu procento-
wego z odpisu podstawowego na za³o¿enie ¿³obka
lub klubu dzieciêcego, bêdzie móg³ zwiêkszyæ
o 7,5% odpis podstawowy na fundusz pod warun-
kiem, ¿e przeznaczy ca³oœæ tego zwiêkszenia na
dzia³alnoœæ ¿³obka.

Nastêpne pytanie to pytanie pana senatora Sze-
wiñskiego o certyfikaty. Myœlê, ¿e takich certyfika-
tów nie wprowadzimy… Troszeczkê bezsensowne
by³oby wprowadzenie certyfikatów, gdy¿ tak na-
prawdê niani¹ mo¿e byæ babcia, dziadek czy inna
najbli¿sza osoba. Wprowadzanie jakichœ certyfika-
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tów by³oby ze wzglêdów… Przecie¿ babcia mo¿e
mieæ piêædziesi¹t czy szeœædziesi¹t lat. I teraz od
wszystkich wymagaæ, ¿eby posiadali certyfikaty…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale trzeba mieæ
kwalifikacje…)

Kwalifikacje maj¹… Je¿eli ktoœ wychowujê
dwójkê czy trójkê swoich dzieci, to uwa¿am, ¿e po-
siada kwalifikacje, Panie Senatorze.

Nastêpna sprawa. Pan senator Szewiñski zada³
pytanie o koszt utrzymania dziecka w ¿³obku. Z tego,
co wiem, miesiêczny koszt wynosi oko³o 1 tysi¹ca
200 z³, w zale¿noœci od placówki. Z tego, co wiem, ze
¿³obkówkorzystaoko³o2%dzieci.Dziêkujêbardzo.

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, na
jedno pytanie nie otrzyma³em odpowiedzi. Chodzi
o ustawê o zak³adach opieki zdrowotnej…)

Mówi³am o tym…
(Senator Grzegorz Banaœ: …o skreœlenie ¿³ob-

ków z tej ustawy. Co w zwi¹zku z tym z finansowa-
niem? Bo mog³y siêgaæ do œrodków Narodowego
Funduszu Zdrowia.)

Mówi³am o tym przed chwil¹. Odpowiedzia³am
panu senatorowi, ¿e nie by³o dyskusji na ten te-
mat na posiedzeniu komisji i ¿e odpowie na to py-
tanie pani minister.

(Senator Grzegorz Banaœ: Rozumiem. Dziêkujê
bardzo i przepraszam.)

Dziêkujê bardzo. To wszystkie pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziêkujê.
Panu senatorowi chodzi³o o finansowanie z Na-

rodowego Funduszu Zdrowia…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Tak.)
Od dawna ¿³obki nie s¹ finansowane…
Proszê bardzo, pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Pozwolê sobie odpowiedzieæ na pytanie senato-
ra Marka Konopki dotycz¹ce art. 13 ust. 2: „ wo-
lantariusz, przed rozpoczêciem œwiadczenia pra-
cy w ¿³obku lub klubie dzieciêcym, zobowi¹zany
jest odbyæ czterdziestogodzinne szkolenie”. Na
pewno jest to zbyt ma³a liczba godzin, bior¹c pod
uwagê fakt, jakie szkolenia przechodzi opiekun
czy kandydat na opiekuna. Takie szkolenia orga-
nizuje dana gmina, ona takie szkolenia zapewnia.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta… To tyle, jeœli
chodzi o to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bardzo.)
Pani senator Rotnicka zadaje pytanie.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Pani Sprawozdawco czy Spra-
wozdawczyni Komisji! Mam pytanie nastêpuj¹ce.
W proponowanej ustawie nie doczyta³am nigdzie,
jakie wymagania powinna spe³niaæ niania. Bo wy-
magania stawiane opiekunowi w ¿³obku czy w klu-
biku dzieciêcym s¹ sformu³owane. To ma byæ oso-
ba niekarana, z kwalifikacjami itd. Nie ma jednak
takich zapisów dotycz¹cych niani. Chcia³abym,
¿eby pani przybli¿y³a mi to zagadnienie.

Tak na marginesie, chcia³am siê podzieliæ prze-
myœleniami co do nazwy „niania”. Istniej¹ w jêzy-
ku polskim okreœlenia, mo¿e ju¿ zapomniane, ale
doœæ ³adne, piastun i piastunka, które mog³yby
odpowiadaæ temu, co czyni niania. Bo niania
traktowana jest g³ównie jako opiekunka, a nie
edukatorka. Prawda? Mo¿na by siê nad tym za-
stanowiæ. Pewnie nie uzyska to poparcia, ale tak
mo¿na by mówiæ. I panowie byliby wtedy zadowo-
leni, i panie równie¿.

Moje zasadnicze pytanie odnosi siê do wyma-
gañ, powiedzia³abym, etycznych dotycz¹cych
niani oraz jej kwalifikacji.

Jeszcze jedno pytanie, najprawdopodobniej do
senatora Rulewskiego. Chodzi mi o zapis zwi¹zany
z przyjmowaniem do ¿³obków dzieci zdrowych czy
nie w pe³ni zdrowych… Bo mo¿e siê zdarzyæ, je¿eli
nie bêdzie takiego zapisu, ¿e jedno dziecko bêdzie
mia³o na przyk³ad siln¹ alergiê, drugie jak¹œ dys-
funkcjê ruchu, trzecie jeszcze coœ innego, utrudnia-
j¹cego sprawowanie opieki. Wówczas opiekunka
przewidziana na dan¹ liczbê dzieci nie wystarczy.

Czy zatem nie myœli siê o tym, to znaczy, czy ko-
misja rozmawia³a na temat tego, by rekompenso-
waæ finansowo koszty w sytuacjach, gdy dzieci
z jak¹œ dysfunkcj¹ jest wiêcej? Bo ja rozumiem,
zreszt¹ praktyka to pokazuje, i¿ takie dzieci z re-
gu³y korzystaj¹ z opieki niani czy opiekunki, jako
¿e opieka nad nimi w zbiorowisku jest trudniej-
sza. Prawda? Czy komisja zastanawia³a siê nad
tym, by opieka takiego opiekuna czy opiekunki
równie¿ mog³a byæ dofinansowana? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Szaleniec zadaje pytanie.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e najpierw zadam pytanie pani senator

Adamczak, bo w tej kwestii trzeba wykazaæ tak¹ ko-
biec¹ troskê. Mianowicie chodzi mi o ¿ywienie dzieci.
Pad³o ju¿ tu pytanie o kuchnie. Ale kiedyœ ¿³obki by³y
oddzielone od przedszkoli w³aœnie miêdzy innymi ze
wzglêdu na inny sposób ¿ywienia dzieci, na dietê
mleczn¹ itd., itd. Teraz o ile mo¿na sobie wyobraziæ
catering w przypadku przedszkoli, o tyle w przypad-
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ku ¿³obków wydaje siê to jakimœ problemem. Cieka-
wy jestem, czy komisja rozmawia³a na ten temat.

Mam te¿ pytanie – i tutaj jestem ciekawy opinii
prawników, legislatorów – dotycz¹ce zapisu
w rozdziale 3 w art. 25, który zobowi¹zuje osobi-
œcie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do
dokonania wizytacji lokalu w celu ustalenia, czy
zapewnione s¹ bezpieczne i higieniczne warunki
wychowania i opieki nad dzieæmi. W innych zapi-
sach jest mowa o zobowi¹zywaniu s³u¿b przez
wójtów, burmistrzów, prezydentów, a w tym aku-
rat zapisie zobowi¹zuje siê osobiœcie wójta, bur-
mistrza do dokonania, ¿e tak powiem, wizji lokal-
nej danego pomieszczenia. Czy nie bardziej wska-
zany by³by zapis, ¿e to upowa¿nione przez wójta
czy burmistrza s³u¿by powinny dokonaæ takiej
weryfikacji? Mam tak¹ w¹tpliwoœæ, a wiêc je¿eli
ktoœ z panów senatorów potwierdzi³by moje racje,
to mo¿na by tu by³o zg³osiæ poprawkê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Paw³owicz.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie skierowaæ pytanie do pani sena-

tor Adamczak.
W zwi¹zku z tym, ¿e porusza³a pani kwestiê te-

go, i¿ pracodawcy mog¹ dokonywaæ odpisu z fun-
duszu socjalnego na utworzenie ¿³obka lub klubu,
chcia³bym zapytaæ: czy zak³ady opieki zdrowotnej,
które dokonuj¹ takiego odpisu z funduszu socjal-
nego, mog¹ powo³ywaæ tego rodzaju placówki? Czy
na podstawie tej ustawy bêd¹ mog³y to robiæ?

Pytam o to, poniewa¿ sprawa jest bardzo istot-
na. Wiadomo, ¿e w ochronie zdrowia jest zatrud-
niona du¿a liczba kobiet, szczególnie m³odych ko-
biet. I zwracaj¹ siê ju¿ do mnie ró¿ne osoby z pyta-
niem, czy taki SP ZOZ ewentualnie nie utworzy³by
takie placówki. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie jest do pana senatora Rulew-
skiego. Zadajê je w zwi¹zku z dyskutowanym pro-
blemem, jak okreœliæ, czy dziecko przyjmowane
do placówki jest zdrowe, czy chore. Z trosk¹ o tê
sprawê chcia³bym zapytaæ, czy nie s¹dzi pan se-
nator, ¿e zatrudnienie lekarza – bo tak zrozumia-
³em pañsk¹ wypowiedŸ – do takiej oceny nie pod-
niesie stawki finansowej za opiekê w tego rodzaju
placówce. Bo to przecie¿ s¹ koszty. I, z drugiej
strony, czy celowe jest akurat wpisywanie tego ro-
dzaju ustalenia do ustawy? Czy nie lepiej by by³o
pozostawiæ to statutom tych placówek? Ka¿da
sensownie zarz¹dzana placówka tworzy swój sta-
tut i na pewno bêdzie tego rodzaju sprawy roz-
strzyga³a, czasami nawet lepiej ni¿ – tu przepra-
szam Wysok¹ Izbê – ustawa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam na pytanie pani senator Jadwigi

Rotnickiej. Jeœli chodzi o nianiê, to faktycznie nie
ma wyszczególnienia, jakie ma mieæ ona kwalifika-
cje. Z tym ¿e tak naprawdê niania to osoba, która
ma z za³o¿enia sprawowaæ opiekê nad jednym
dzieckiem. Choæ w wiêkszoœci przypadków albo
czêsto zdarza siê tak, ¿e niania opiekuje siê dwójk¹
dzieci w danej rodzinie. Myœlê, ¿e w takich przypad-
kach jakieœ specjalne kwalifikacje nie s¹ potrzebne,
je¿eli to jest tak jak w³aœciwie z opiek¹ rodzinn¹
w takim znaczeniu, ¿e opiekê przejmuje babcia,
dziadek czy ciocia. Tu rodzice wybieraj¹ nianiê tak,
¿eby mia³a odpowiednie predyspozycje. Tak ¿e
w ten sposób mogê pani profesor odpowiedzieæ.
Myœlê, ¿e du¿o lepiej uzupe³ni to ministerstwo,
wka¿dymrazie takie jestmoje zdaniena ten temat.

Je¿eli chodzi o ¿ywienie, to… Nie ma pana… A,
jest pan senator Szaleniec. Je¿eli chodzi o ¿ywie-
nie, to jest prawd¹, ¿e to wa¿na sprawa, by dzieci
mia³y odpowiednie posi³ki. Akurat wczoraj og-
l¹da³am pewien mini¿³obek, w³aœnie w Warsza-
wie, do którego po¿ywienie jest dowo¿one. Bo jest
pewien ¿³obek centralny, tam po prostu po¿ywie-
nie jest gotowane i przywo¿one do tego wspomina-
nego mini¿³obka. Ja myœlê, ¿e to te¿ mo¿e bardzo
dobrze funkcjonowaæ, s¹ przecie¿ cateringi i teraz
naprawdê wygl¹daj¹ one zupe³nie inaczej ni¿ kie-
dyœ. Zreszt¹ ministerstwo na pewno w rozpo-
rz¹dzeniu zaznaczy tak¿e to, jak posi³ki maj¹ wy-
gl¹daæ. Wiadomo, ¿e dla ka¿dego dziecka… Je¿eli
dziecko alergiczne… Na dzieñ obecny jest tak, ¿e
takie dziecko ma przygotowywany specjalny posi-
³ek. Nad dzieæmi, które s¹ teraz w ¿³obkach, jest
sprawowana szczególna opieka i myœlê, ¿e to na
pewno siê nie zmieni.

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Czy ka¿dy pod-
miot bêdzie móg³ powo³aæ taki ¿³obek?)

Panie Senatorze, oczywiœcie ka¿dy podmiot bê-
dzie móg³ powo³ywaæ taki ¿³obek. Dziêkujê bardzo.

(Senator S³awomir Sadowski: Czy mogê uzu-
pe³niæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Tak, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Sadowski uzupe³ni.

Senator S³awomir Sadowski:

Ja chcia³em dopowiedzieæ.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Bardzo siê cieszê, ¿e pani senator Rotnicka
przywo³a³a to dawne okreœlenie: piastunka. Ju¿
kronikarze pisali o piastunkach, piastunach – ja
te¿ myœla³em o tym okreœleniu – D³ugosz chocia¿-
by o tym wspomina³ czy przedtem Gall Anonim.
Niemniej jednak w naszej tradycji ukszta³towa³o
siê – od jakiegoœ czasu i obecnie dominuje – pojê-
cie „niania”. Niech ju¿ ono zostanie, nawet gdyby
tak mia³o siê okreœlaæ mê¿czyznê sprawuj¹cego
tak¹ funkcjê – ja osobiœcie nie mam nic przeciwko
temu.

Ale teraz bym proponowa³, Szanowni Pañstwo,
¿eby jeœli chodzi o te kwestie szczegó³owe doty-
cz¹ce dotacji, ubezpieczeñ itd. udzielali odpowie-
dzi – bardziej kompetentnie i bardziej szczegó³owo
– pañstwo ministrowie, którzy tu ju¿ s¹, bo s¹ na
bie¿¹co z tymi wszystkimi sprawami.

Oczywiœcie proszê równie¿ do nas kierowaæ py-
tania, ale jeœli chodzi o bardziej szczegó³owe kwe-
stie, czêsto bardzo zawi³e, to proponowa³bym, ¿e-
by to oni zabierali g³os. Dziêkujê bardzo i przepra-
szam.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, bo by³y pytania do pana

senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

By³y dwa pytania. Tu przyznam priorytet pani
senator, mojej s¹siadce niejako podwójnej, bo
i z ³awy, i z regionu. Pani senator pyta³a o pomoc
finansow¹ zewnêtrzn¹ – rozumiem wiêc, ¿e chodzi
przede wszystkim o pomoc gminy, pañstwa –
w zakresie sprawowania opieki nad dzieæmi
w miejscach, w których wystêpuje ich du¿a liczba
i s¹ du¿e problemy z opiek¹, bo dzieci s¹ niepe³no-
sprawne i wymagaj¹ szczególnej troski. Rzeczywi-
œcie, w ustawie nie jest przewidziana taka forma
pomocy. Jest przewidziana tylko jedna forma,
uniwersalna, w postaci op³acania przez ZUS
sk³adki, i to wy³¹cznie od kwoty najni¿szego wy-
nagrodzenia. Pozosta³e sprawy reguluj¹ umowy
cywilne.

I drugie pytanie, pytanie pana senatora, te¿
mojego s¹siada – tu dziêkujê bardzo za zaufanie –
który zrozumia³ moj¹ wypowiedŸ jako propozycjê
tworzenia w mini¿³obkach czy wiêkszych ¿³ob-
kach etatów dla lekarzy. Otó¿ rzeczywiœcie mog-
³em tak zostaæ zrozumiany, ale teraz prostujê, wy-
cofujê tamt¹ poprawkê dotycz¹c¹ tego, ¿e dziecko
musi byæ bezwzglêdnie zdrowe, na rzecz tego, co
pan zasugerowa³ w pytaniu, to znaczy, ¿e sprawy
zdrowotnoœci, przyjmowania dzieci i sprawowa-
nia nad nimi opieki powinien regulowaæ statut.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski…
(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Mar-

sza³ku, ja mam doœæ szczegó³owe pytania, ale
móg³bym zrezygnowaæ z zadania ich sprawo-
zdawcom, zgodnie z wnioskiem pana sprawo-
zdawcy Sadowskiego, ale pod warunkiem ¿e po-
tem bêdê pierwszy.)

Nie, Panie Senatorze…
(Weso³oœæ na sali)
S¹ ju¿ inni pierwsi. Panie Senatorze, bêdzie ot-

warte…
(Senator Bohdan Paszkowski: No to zadam dwa

pytania.)
Nie, Panie Senatorze, je¿eli to jest pytanie

szczegó³owe, to ja bym jednak proponowa³, ¿eby
trochê…

(Senator Bohdan Paszkowski: To znaczy, one
s¹ istotne…)

…obci¹¿yæ ministrów.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze. Ja tylko

zapytam, czy na posiedzeniach komisji by³y mo¿e
te sprawy poruszane, w takiej konwencji to zrobiê.)

Proszê uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Pierwsze moje pytanie dotyczy kwestii niani,
a mianowicie mnie interesuje, dlaczego umowa,
któr¹ rodzice maj¹ zawieraæ z niani¹ na œwiadcze-
nie us³ug, nazwana jest umow¹ uaktywniaj¹c¹.
Czy to jest zwi¹zane z tym, ¿e niania zostanie uak-
tywniona, czy te¿, ¿e tak powiem, z tym, ¿e dziec-
ko?

(Weso³oœæ na sali)
Mnie po prostu interesuje, jaki pomys³ za tym

siê kryje.
(Senator Piotr Andrzejewski: W przeciwieñstwie

do deaktywacji.)
Druga kwestia te¿ siê wi¹¿e z t¹ umow¹. W wie-

lu przypadkach, ja równie¿ tak mia³em… Otó¿
niania œwiadczy³a us³ugi na rzecz mojego m³od-
szego dziecka, do lat trzech, ale równie¿ na rzecz
dziecka powy¿ej lat trzech. I moje pytanie z tym
siê wi¹¿e. Bo je¿eli w ustawie o sprawowaniu opie-
ki nad dzieæmi w wieku do lat trzech formalizuje-
my kwestiê niani, to czy w przypadku, kiedy umo-
wa z niani¹ bêdzie obejmowa³a równie¿ sprawo-
wanie opieki nad dzieckiem powy¿ej lat trzech, ta
umowa bêdzie w tym zakresie jeszcze formalna,
na gruncie przepisów, które pañstwo proponuje-
cie, czy w tej czêœci nie bêdzie, ¿e tak powiem, ko-
rzysta³a ju¿ z dobrodziejstw ustawy? Wydaje siê,
¿e to jest kwestia doœæ wa¿na i praktyczna, bo te
nianie bêd¹ w doœæ trudnej sytuacji.

I nastêpna kwestia, o któr¹ chcia³bym zapytaæ.
Czy by³a omawiana sprawa nowelizacji ustawy
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych?
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Bo proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e tam w³aœnie jest
poruszana pewna kwestia – rozszerza siê jakby
wsparcie funduszu socjalnego na opiekê nad
dzieæmi w ¿³obkach i klubach dzieciêcych. Mnie
interesuje kwestia, czy z funduszu œwiadczeñ so-
cjalnych na podstawie ju¿ obowi¹zuj¹cych prze-
pisów bêdzie mo¿na, ¿e tak powiem, udzielaæ
wsparcia finansowego na opiekê sprawowan¹
przez nianie czy te¿ – to jest ta nowa instytucja –
tak zwanych opiekunów.

To jest bardzo wa¿na kwestia, œwiadcz¹ca
o tym, czy traktujemy te ró¿ne formy opieki jako
równoprawne, czy te¿ uprzywilejowujemy tylko
dwie formy. To jest bardzo wa¿ne pytanie, bo je¿eli
by³oby tak, ¿e w ramach œwiadczeñ z funduszu
socjalnego nie mo¿na dofinansowaæ niani lub te¿
opiekunki, to ja bêdê zg³asza³ w tym zakresie od-
powiedni¹ poprawkê. Dziêkujê.

(Senator Jan Rulewski: Niech pan nie grozi.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku, ze wzglêdu na zadawane
wczeœniej pytania i odpowiedzi ja chcê zrezygno-
waæ z zadania pytañ, bo one by powiela³y wczeœ-
niejsze pytania. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e w po-
niedzia³ek dobrowolnie pe³ni³em funkcjê niani
i mnie nie przeszkadza to, ¿e by³em niani¹. Wiêc
jestem za pozostawieniem tego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Najpierw pytania do sprawozdawców.
Dlaczego, zgodnie z zasad¹ legalizmu, nie zapi-

sano w zmianach ustawowych upowa¿nienia
nadzorczego, interwencyjnego w tym zakresie dla
rzecznika praw dziecka? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, zwi¹zane z instytucjonalizacj¹
funkcji niani. Czy bêdzie to nowa umowa, nazwa-
na w kodeksie cywilnym, bo taki jest art. 47, albo
uzupe³niaj¹ca kodeks cywilny? I czy bêdzie ona
jako ta nowa umowa, nowy typ umowy, umowa
uaktywniaj¹ca, bo tak jest nazwana w tej ustawie,
podlega³a op³acie od czynnoœci cywilnopra-
wnych? Bo to jest czynnoœæ cywilnoprawna.

Wreszcie trzecie pytanie. Jak wygl¹da doku-
mentacja dotycz¹ca charakteru, sposobu reago-
wania, czyli czy bêd¹ karty zdrowia albo karty po-

szczególnych dzieci? Czy bêdzie jakaœ dokumen-
tacja – a jeœli tak, to kto j¹ bêdzie sporz¹dza³ – któ-
ra póŸniej bêdzie podlega³a kontroli zewnêtrznej?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani Senator?
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dziêkujê, Pa-

nie Marsza³ku. Rozumiem, ¿e to by³y do mnie py-
tania, tak?)

Tylko.
(Senator Piotr Andrzejewski: No i do sprawo-

zdawcy komisji samorz¹du…)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dobrze. Jeœli

chodzi o pytania senatora Paszkowskiego…)
(Senator Piotr Andrzejewski: …bo one doty-

cz¹… I do pani minister te¿, je¿eli pañstwo…)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dobrze.)
Tak, do tych, którzy mog¹ to wyjaœniæ…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jeœli chodzi

o pytania pana senatora…)
…s¹ w stanie to wyjaœniæ i odpowiedzieæ na py-

tania pana senatora.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, oczywiœcie.)

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê.
Myœlê, ¿e jeœli chodzi o pytania pana senatora

Paszkowskiego, to najlepiej odpowie na nie mini-
sterstwo. Niestety, nie podjêliœmy takich tema-
tów, nie przypominam sobie, ¿ebyœmy omawiali
to na posiedzeniu komisji.

A je¿eli chodzi o pytania pana senator Andrze-
jewskiego i kwestiê rzecznika praw dziecka, to na
podstawie obecnych przepisów rzecznik mo¿e in-
terweniowaæ w ka¿dej chwili. Je¿eli bêdzie mia³
zg³oszenie, ¿e coœ siê dzieje w danym ¿³obku czy
w klubie dzieciêcym, to on mo¿e w ka¿dej chwili
interweniowaæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja nie mówiê o pa-
tologii, mówiê o standardzie.)

Tak, tak, ja te¿ mówiê o standardzie. W ka¿dej
chwili mo¿e interweniowaæ i zobaczyæ, przepro-
wadziæ badania, co siê dzieje w tych klubach. Tak
¿e myœlê, ¿e nie ma potrzeby, ¿eby…

A jeœli chodzi o nastêpne dwa pytania, to popro-
szê pani¹ minister czy pana ministra, ¿eby odpo-
wiedzieli. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator chce uzupe³niæ odpowiedŸ? Cho-

dzi o to, czy wprowadzamy do kodeksu pracy no-
w¹ kategoriê…

(SenatorS³awomirSadowski:Dziêkujêbardzo…)
…umowê uaktywniaj¹c¹, czy nie…
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(Senator S³awomir Sadowski: To znaczy…)
(Senator Piotr Andrzejewski: Tu jest powiedzia-

ne, ¿e umowa cywilna…)
Dobrze…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest umowa na-

zwana.…)
Tak, tak, rozumiem.
(Senator Piotr Andrzejewski: No i op³ata od

czynnoœci cywilnoprawnych…)
Tak jak w ustawie…
Panie Senatorze, spróbujemy jeszcze to wyjaœ-

niæ, a pan minister zapisuje tego typu pytania, do-
tycz¹ce tego, jak to wygl¹da od strony formalnej.

Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja tylko kilka zdañ.
Uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie jest potrzebny taki za-

pis dotycz¹cy instytucji rzecznika praw dziecka,
a tak¿e ministerstwa edukacji, poniewa¿ jak do-
wiod³y badania, ju¿ dziecko trzyletnie… inaczej,
ju¿ w dziecku trzyletnim zaczynaj¹ siê rozwijaæ
bardzo intensywnie, i trwa to do dziesi¹tego roku
¿ycia, zdolnoœci muzyczne, a wiêc jest to tak¿e pe-
wna forma edukacji. I warto by³oby, tak uwa¿am,
zaanga¿owaæ w to równie¿ ministerstwo edukacji.

Je¿eli chodzi o instytucjê niani i póŸniejsz¹
opiekê nad dzieæmi starszymi, to wypowie siê chy-
ba pan minister. I jest to taka opieka… Niania czê-
sto bardzo d³ugo wychowywa³a dzieci, to nie ulega
w¹tpliwoœci, czêsto do osiemnastego roku ¿ycia,
bo w œwietle prawa dzieckiem siê jest do osiemna-
stego roku ¿ycia.

I ja mo¿e tyle. Warto pomyœleæ w³aœnie o tej
edukacji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka zadaje

pytanie.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê.

Nie mia³am szansy zadania pytania jako jedna
z pierwszych, a nie chcê byæ ostatnia. Zapisa³am
siê do dyskusji jako czwarta, wiêc wtedy siê wypo-
wiem.)

Dziêkujê. Ale, Pani Senator, jest pani w œrodku,
nie jest pani pierwsza, ale absolutnie nie jest pani
ostatnia, jest pani w œrodku.

Pan senator Gruszczyñski.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Senator, moje pytanie jest nastêpuj¹ce:
poniewa¿ w ¿³obkach powy¿ej dwudziestu dzieci
musi byæ zatrudniona pielêgniarka, czy to ozna-

cza, ¿e jeœli opiekunk¹ jest pielêgniarka, to ten
wymóg jest spe³niony, czy to musi byæ wyodrêb-
nione stanowisko? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. ¯³obki zosta³y wy³¹czone
z ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Moje py-
tanie jest takie: gdzie jest zawarta informacja o re-
gulacji stawek p³acowych oraz gdzie s¹ regulacje
dotycz¹ce czasu pracy? Czy to jest w poprzedniej
ustawie, czy s¹ jakieœ nowe regulacje? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Smulewicz.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie! Ustawa umo¿liwia tworzenie
¿³obków i klubów dziecka zarówno przez instytucje
samorz¹dowe, jak i przez inne osoby, na przyk³ad
osoby fizyczne, przedsiêbiorstwa prywatne. Sena-
torowie pytali czêsto o wymagania kadrowe
zwi¹zane z tworzeniem chocia¿by ¿³obków. Ja
mam pytanie zwi¹zane te¿ z wymaganiami, ale ono
dotyczy wymogów technicznych.

Czy na posiedzeniu komisji omawialiœcie
pañstwo problem, czy ustawa to rozwi¹zanie
przewiduje, kto ewentualnie bêdzie takie wyma-
gania techniczne, lokalowe, dotycz¹ce wyposa¿e-
nia w sprzêt okreœla³, wskazywa³, sprawdza³ ich
realizacjê? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Zacznê mo¿e od pytania pana senatora Smule-
wicza. Myœlê, ¿e na pytanie dotycz¹ce kontroli, te-
go, kto bêdzie to sprawdza³, ju¿ dzisiaj odpowia-
da³am. Oczywiœcie to, czy dany ¿³obek spe³nia wy-
magania ustawy, czyli standardy, bêdzie pod kon-
trol¹ wójta, burmistrza lub prezydenta.

Je¿eli chodzi o pytanie senatora…
(G³os z sali: Smulewicza.)
Nie, nie Smulewicza, tylko Gruszczyñskiego.
Czy mo¿e pan senator przypomnieæ jeszcze raz

to pierwsze pytanie, bo wylecia³o mi z g³owy?
(Senator Piotr Gruszczyñski: Pierwsze pytanie

dotyczy³o tego, czy w ¿³obkach, gdzie jest wiêcej
ni¿ dwadzieœcioro dzieci…)

Z tego, co wiem, wynika… Pani minister tutaj
mówi³a, ¿e dodatkowo musi byæ zatrudniona pie-
lêgniarka.

(Senator Piotr Gruszczyñski: Wyodrêbnione
stanowisko, tak?)

Tak, wyodrêbnione stanowisko.
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Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Senator, by³o jeszcze jedno pytanie z mojej
strony. ¯³obki zosta³y wy³¹czone z ustawy o zak³a-
dzie opieki zdrowotnej. Czy w zwi¹zku z tym s¹
nowe regulacje dotycz¹ce p³ac? Jeœli tak, to gdzie
one s¹ zawarte? I czy jest okreœlony czas pracy
personelu?

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Czas pracy na pewno siê zmieni, bo je¿eli ta
ustawa… W tym momencie czas pracy w ZOZ jest
skrócony. W tej ustawie, która bêdzie obowi¹zy-
wa³a, bêdzie to oœmiogodzinny czas pracy. Z tego,
co wiem, wynika, ¿e takie zmiany ju¿ s¹. Myœlê, ¿e
pani minister czy pan minister uzupe³ni moj¹ od-
powiedŸ. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, teraz nastêpne pytania. Trój-

ka kolejnych pytaj¹cych: senatorowie Ryszka,
Klimowicz i Jurcewicz.

Chcia³bym jeszcze raz prosiæ pañstwa senato-
rów o to, ¿eby pytania, które maj¹ byæ potem skie-
rowane do ministra… Chodzi o to, ¿eby kierowaæ
do ministra niektóre pytania w sprawach szczegó-
³owych.

Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytania bêd¹ skierowane do ministra,

a tak¿e do rzecznika praw dziecka, którego tutaj
widzê, ale chcia³bym, ¿eby… Niekoniecznie pano-
wie musz¹ na nie póŸniej odpowiadaæ. Chodzi tyl-
ko o to, ¿eby ustosunkowali siê do tego w swoich
wyst¹pieniach. Mo¿e nie trzeba bêdzie potem tych
pytañ zadawaæ.

Mam trzy pytania. Pierwsze. W którym artykule
ustawy mówi siê o dobru dziecka? Czy oddanie
dziecka do ¿³obka nie powinno byæ ostateczno-
œci¹? Czy ta ustawa nie zmierza do tego, ¿e za kil-
ka lat bêdzie przymus oddania dziecka do ¿³obka?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Co maj¹ w zamian matki, które nie
chc¹ oddaæ… nie chc¹ skorzystaæ z opieki insty-
tucjonalnej, tylko chc¹ opiekowaæ siê swoim
dzieckiem? Tutaj te¿ powinna byæ jakaœ spra-
wiedliwoœæ spo³eczna. Ta ustawa powinna jakoœ
regulowaæ równie¿ tê kwestiê, na przyk³ad w taki
sposób, ¿e bêd¹ wyd³u¿one urlopy macierzyñskie
i wy¿sze dodatki dla matek, które s¹ na urlopie
wychowawczym.

I trzecie pytanie. W Europie jest zapaœæ demo-
graficzna. Czy w krajach, w których tak wspaniale
funkcjonuj¹ ¿³obki, poprawi³a siê sytuacja demo-
graficzna? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do obojga sprawozdawców. Wczo-

raj do mojej skrzynki senatorskiej w Warszawie
trafi³o bardzo niepokoj¹ce pismo fundacji „Ca³a
Polska czyta dzieciom”. I w zwi¹zku z tym mam do
pañstwa pytanie – bo myœlê, ¿e wszyscy senatoro-
wie otrzymali takie pismo – czy podczas obrad ko-
misji by³y dyskutowane problemy poruszane
w tym piœmie. Cytujê: „Wed³ug badañ naukowych
i doœwiadczeñ, instytucjonalna forma opieki nad
dzieckiem jest dla niego niekorzystna. Pierwsze
trzy lata ¿ycia s¹ okresem krytycznym, fundamen-
tem ca³ego przysz³ego ¿ycia, podczas którego
dziecko powinno zbudowaæ siln¹ i bezpieczn¹ wiêŸ
z matk¹, w znanym mu otoczeniu, w spokoju,
w wolnym tempie. WiêŸ z matk¹ lub inn¹, sta³¹
osob¹, która j¹ zastêpuje w zindywidualizowanej
opiece nad dzieckiem – na przyk³ad niani¹, babci¹
– stanowi podstawy jego zdrowia emocjonalnego
i umys³owego na ca³e ¿ycie. Mechanizm wiêzi jest
ukszta³towany ewolucyjnie, ma biologiczne i bio-
chemiczne zakorzenienie i nie poddaje siê bez
szkody dla dziecka modyfikacjom zwi¹zanym z po-
stêpem technicznym czy spo³ecznym”.

I drugie pytanie. Czy projekt ustawy by³ kon-
sultowany ze specjalistami do spraw zdrowia
i rozwoju dzieci? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ponownie kierujê pytania do sympatycznego

sprawozdawcy, a mam tu na myœli pana senatora
Sadowskiego, poniewa¿ nie odpowiedzia³ mi na
moje pytanie, tylko zada³ pytanie, czy jestem
cz³onkiem komisji. Tak wiêc odpowiadam: tak, jes-
tem. A pytanie mam takie.

Czy strona samorz¹dowa wnosi³a jakieœ uwa-
gi? A je¿eli tak, to jakie? Chodzi mi o konkretn¹
sprawê, o wielkoœæ dotacji itd. Pytam, bo przecie¿
samorz¹d ma realizowaæ czêœæ zadañ, takich jak
chocia¿by kontrola…
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Drugie. Komisje otrzyma³y pismo od Zespo³u
¯³obków Miasta Sto³ecznego Warszawy. Czy pro-
pozycja zawarta w tym piœmie by³a tematem dys-
kusji?

I ostatnia sprawa. Bardzo dziêkujê za odniesie-
nie siê do okreœlenia „niania”. W niedalekiej przy-
sz³oœci bêdê pewnie pe³ni³ tê funkcjê, to wspania-
³a sprawa. Ale my mówimy o dokumencie. I apelu-
jê, aby zastanowiæ siê nad zmian¹ przynajmniej
pewnych sformu³owañ albo nad odes³aniem do
s³owniczka, jak to jest w niektórych ustawach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pytania pana senatora Ryszki skierujê do mini-

stra.
Pani senator Adamczak… Na które pytanie

chcia³aby pani odpowiedzieæ?
(Senator S³awomir Sadowski: To mo¿e ja.)
A, pan senator Sadowski przejmuje obowi¹zek

odpowiedzi.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja mogê póŸ-

niej uzupe³niæ.)

Senator S³awomir Sadowski:

Tak, tak, my siê uzupe³niamy. Je¿eli czegoœ nie
dopowiem…

Odpowiem mo¿e najpierw na pytanie pana se-
natora Smulewicza. Takie pismo do nas nie dotar-
³o, pierwszy raz o tym s³yszê. Niemniej jednak te
uwagi na pewno s¹ cenne. Jest wiele szkó³, je¿eli
chodzi o wychowanie dzieci. Ale trzeba równie¿
wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœci, bo nie zawsze... Na
pewno wiêŸ z rodzicami jest bardzo cenna, byæ
mo¿e najcenniejsza, ale matka nie zawsze mo¿e
spêdzaæ czas z dzieckiem, a wiadomo, ¿e ojciec
rzadziej… Na pocz¹tku swojego wyst¹pienia
wspomnia³em, ¿e szczególnie w krajach skandy-
nawskich s¹ bardzo rozwiniête formy urlopów
macierzyñskich – trwaj¹ rok – i urlopów wycho-
wawczych. Ale w tych krajach bardzo wiele dzieci
zostaje póŸniej objêtych w³aœnie wczesn¹ eduka-
cj¹, najczêœciej od pierwszego roku. I bardzo du¿o
rodzin z tego korzysta. To jest grubo ponad 50%,
a nawet 70%.

Wrócê do pytania kolegi Jurcewicza, wiceszefa
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, czy strona samorz¹dowa wnosi³a
uwagi. Otó¿, jak pañstwo widz¹, jest tu tyle pro-
blemów, tyle pytañ, tyle zagadnieñ, ¿e komisja nie
by³aby w stanie omówiæ tego wszystkiego. Nie, nie
wnosi³a. Ale z tak na gor¹co przeprowadzonych
rozmów z samorz¹dowcami, w³aœciwie z wójtami,
burmistrzami, wynika, ¿e jest to pewne obci¹¿e-
nie dla samorz¹dów, to nie ulega w¹tpliwoœci.

Jest to zadanie w³asne. Te dotacje bêd¹ ró¿nie…
Ta kwota jest ma³a, jest mowa o 40 milionach z³.
A wiêc w jakim wymiarze one trafi¹… A wiêc gmi-
ny przejm¹ to zadanie. Tak ¿e tutaj odpowiedŸ jest
chyba prosta. Nowe zadania – nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e bardzo szczytne, bardzo ambitne i humani-
tarne – wymagaj¹ wielkich, a przynajmniej du-
¿ych nak³adów.

Dalej. Pismo Zespo³u ¯³obków Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy. Nie mia³em takiego pisma w rê-
ku, nie dosta³em go, tak samo jak nie dosta³em te-
go pisma, o którym wspomnia³ tutaj pan senator.

I chyba trzecie pytanie… Bo by³y trzy pytania,
prawda? Proszê mi je powtórzyæ – mówiê tu do se-
natora Jurcewicza.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja tylko komen-
towa³em s³owo „niania”. Dziêkujê bardzo.)

Ja osobiœcie podpisujê siê pod okreœleniem
„niania”, tak ¿e… Dziêkujê bardzo, to tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

PanisenatorAdamczakuzupe³nia,proszêbardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Uzupe³niam odpowiedŸ na pytanie pana sena-
tora Klimy…

(G³osy z sali: Klimowicza.)
Klimowicza. Przepraszam, Panie Senatorze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Najpierw

senator Smulewicz, a potem pani.)
Z ca³ego serca przepraszam, ale to tak podob-

nie brzmi.
(G³os z sali: On jest z PiS.)
To nie ma znaczenia. Wszyscy jesteœmy równi,

niezale¿nie od tego, czy jesteœmy z Platformy, czy
z PiS. Dla mnie wszyscy s¹ równi.

Pani prezes Fundacji „ABCXXI – Ca³a Polska
czyta dzieciom” jest tu na sali i przys³uchuje siê
naszym obradom. Pani prezes wspomina³a, ¿e
dzieci w wieku od zero do trzech lat ró¿nie prze¿y-
waj¹… Jedne bardzo szybko siê usamodzielniaj¹,
inne radz¹ sobie gorzej. Mówi³a te¿ o dzia³aniach
os³onowych, czyli o tym, ¿eby rodzic, który posy³a
dziecko do ¿³obka, nim to dziecko siê zaaklimaty-
zuje w ¿³obku, przebywa³ z nim przez dwa, trzy ty-
godnie, a je¿eli bêdzie potrzeba, to nawet i mie-
si¹c. Chodzi o to, ¿eby przychodzi³, najpierw na
dwie godzinki, póŸniej na godzinkê, aby dziecko
czu³o siê bezpieczne. Ja siê z tym zgadzam, to jest
bardzo wa¿ne, ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jeœli
chodzi o opiekê, która jest w ¿³obkach, to nie za-
spokaja siê pewnych potrzeb. Dam przyk³ad. Na
posiedzeniu komisji by³ pan senator Cimoszewicz
i zg³osi³ poprawkê mówi¹c¹ o... chwileczkê, tylko
sobie przypomnê…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: …o poinformo-
waniu rodziców.)
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…o poinformowaniu rodziców. By³a mowa
o tym, jakie s¹ skutki oddawania dzieci do ¿³obka.
Trudno powiedzieæ, jakie tak naprawdê s¹ te
skutki. Ja mogê coœ powiedzieæ, opieraj¹c siê na
przyk³adzie swojej rodziny. Ja akurat mia³am to
szczêœcie, ¿e wychowywa³am dzieci do czasu, gdy
mia³y dziesiêæ lat, mia³am tak¹ mo¿liwoœæ. Te¿ ze
wzglêdu na to, ¿e jedno dziecko wymaga³o wiêk-
szej opieki, pozwoli³am sobie spêdziæ d³u¿szy czas
z dzieæmi. Pan senator, pan premier Cimoszewicz
mówi³ – pamiêtam to – ¿e ma du¿e doœwiadczenie
ze wzglêdu na to, ¿e ma adoptowane dwie wnucz-
ki. Ja mam w swojej rodzinie dziecko, które jest po
pewnych prze¿yciach. Jesteœmy rodzin¹ zastêp-
cz¹ i wiem, jak dla dziecka wa¿ne jest bezpieczeñ-
stwo. Nie mo¿emy jednak porównywaæ dzieci,
które s¹ po pewnych przejœciach, które trafi³y do
domu dziecka, z dzieæmi, które trafiaj¹ do ¿³ob-
ków. Jest ogromna ró¿nica. Jaka? Te dzieci maj¹
poczucie bezpieczeñstwa, ¿e zawsze wróc¹ do do-
mu, a dzieci z domów dziecka niestety nigdy nie
bêd¹ mia³y takiego poczucia. Ja myœlê, Panie Se-
natorze, ¿e tak naprawdê trudno to stwierdziæ, ale
trzeba o tym mówiæ. Zawsze bêdê mówi³a o tym, ¿e
matka powinna byæ z dzieckiem do trzeciego roku
¿ycia. Ale czy mo¿na zbadaæ…

Podam te¿ inny przyk³ad. Co prawda teraz ju¿
nie chodzê do tej fryzjerki, ale… Chcê podaæ przy-
k³ad pani z Poznania, fryzjerki, bardzo m³odej,
która rodzi³a w listopadzie, a ju¿ w styczniu by³a
w pracy. Ja zapyta³am: dlaczego pani nie jest
z dzieckiem? Ona odpowiedzia³a: proszê pani, ja
nie dajê rady ju¿ d³u¿ej ni¿ miesi¹c. Poda³am ten
przyk³ad dlatego, ¿e my mamy obowi¹zek umo¿li-
wiæ rodzicom, matkom, które chc¹ pracowaæ…
Dlatego tworzymy warunki do tego, ¿eby powsta-
wa³o wiêcej ¿³obków. Na dzisiaj w samej Warsza-
wie brakuje trzech tysiêcy miejsc. Rodzice czekaj¹
na te miejsca. A ¿³obki – mia³am okazjê je odwie-
dzaæ – s¹ wspania³e, œwietnie funkcjonuj¹, dzieci
œwietnie siê w nich czuj¹. To nie s¹ ju¿ takie ¿³ob-
ki, jakie by³y kiedyœ, to nie s¹ ochronki. One fun-
kcjonuj¹ na bazie przedszkoli i póŸniej dzieci s¹
œwietnie przygotowane do pójœcia do przedszkoli.
¯³obki naprawdê pomagaj¹ rodzicom, bo uczy siê
w nich pewnych rzeczy, na przyk³ad jak karmiæ,
bo obserwuje siê dzieci. Rodzic nie widzi pewnych
rzeczy, a w ¿³obku jest wyspecjalizowana kadra,
która wczeœniej ni¿ rodzic je zauwa¿y. Tak ¿e tyle,
jeœli chodzi o uzupe³nienie tego pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pañstwa, na liœcie zosta³a ostatnia trój-

ca pytaj¹cych. Pan senator Cichoñ wyszed³ by³,
zatem senator Kaleta i Augustyn.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator! Szanowni Pañstwo! Mam dwa py-

tania.
Pierwsze.Chcia³bymwróciædokwestii kwalifika-

cji opiekunki. Mam okazjê czêsto dyskutowaæ z pa-
ni¹ senator, wspó³pracujemy w Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, wiêc ta materia jest nam
szczególnie bliska. Chcia³bym zapytaæ, Pani Sena-
tor, co pani s¹dzi o tym, ¿e powstaje pewna rozbie¿-
noœæ: nie ma sprecyzowanych kwalifikacji, jakie po-
winna mieæ niania, a rodzice, którzy chc¹ wyst¹piæ
o bycie rodzin¹ zastêpcz¹, musz¹ mieæ wykszta³ce-
nie œrednie. Czy w zwi¹zku z tym nie dopatruje siê
pani tutaj pewnej rozbie¿noœci? Czy to nie powinno
jak gdyby wspó³graæ, byæ skorelowane?

I drugie pytanie, ono mo¿e trochê wykracza poza
materiê tej¿e ustawy. Czy pani, jako osoba doœwiad-
czona przez ¿ycie, która mówi³a nam o swoich do-
œwiadczeniach, tak¿e w kontekœcie prowadzenia ro-
dziny zastêpczej – to jest dla mnie niezwykle cenne,
bardzo pani¹ za to ceniê i szanujê – uwa¿a, ¿e ta
ustawa idzie w dobrym kierunku, jeœli chodzi o fun-
kcjonowanie modelu polskiej rodziny? Czy nie po-
winniœmy tego niejako odwróciæ? Czy ustawa ¿³ob-
kowa powinna byæ adresowana do polskich matek
tylko po to, aby umo¿liwiæ im pracê, czy raczej po-
winniœmy szukaæ innego modelu, spróbowaæ zna-
leŸæ taki, dziêki któremu matka zosta³aby w domu,
ale jednoczeœnie mia³aby zagwarantowane takie
œwiadczenia, ¿eby dzieci mog³y byæ przy niej jak naj-
d³u¿ej i abymog³a jewychowywaæ?Bardzodziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Augustyn. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja mam pytanie do pana senatora Rulewskie-
go. Dotyczy ono poprawki, która w zestawieniu
poprawek komisji jest pod numerem pi¹tym i któ-
rej autorem jest pan senator. Poniewa¿ pojawia
siê mo¿liwoœæ, ¿eby na wy¿szym poziomie finan-
sowaæ pobyt dziecka niepe³nosprawnego w grupie
przedszkolnej, czy pan senator podtrzymuje tê
poprawkê? Wydaje mi siê, ¿e najlepszym roz-
wi¹zaniem by³oby liczbê dzieci przypadaj¹cych na
opiekuna utrzymaæ na takim poziomie, jaki jest
w ustawie, a samorz¹dy zachêciæ finansowo do
tworzenia integracyjnych ¿³obków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, koñczymy pytania. Odpowia-

daæ bêdzie pani senator Adamczak, a potem pan
senator Rulewski.

Proszê bardzo, Pani Senator.
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Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê bardzo.
Nie mo¿na porównywaæ rodziny zastêpczej do

niani. Praca niani wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿
praca rodziny zastêpczej i inne kwalifikacje s¹
potrzebne w przypadku rodziny zastêpczej, a in-
ne w przypadku niani. Zawsze mo¿na znaleŸæ
coœ wspólnego, ale myœlê, ¿e je¿eli chodzi o kwa-
lifikacje niani, to czasami wydaje siê, ¿e zaczy-
namy – bez obra¿ania pañstwa w jakikolwiek
sposób – wymyœlaæ. Wiemy, jak niania funkcjo-
nuje, wiemy, jak wygl¹da i nikt nigdy nie dysku-
towa³ o tym, jak ona ma wygl¹daæ. Z telewizji
wiemy, jak wygl¹da niania, ta pani, która roz-
wi¹zuje… Rozumiem, ¿e nie chodzi o tê nianiê.
Tak wiêc myœlê, ¿e tych kwestii te¿ nie mo¿na
³¹czyæ, nie mo¿na porównywaæ rodziny zastêp-
czej do niani.

Je¿eli chodzi o kierunki, Panie Senatorze, to nie
mnie to oceniaæ, ja jedynie mogê mieæ swoje prze-
myœlenia na ten temat. Zawsze uwa¿a³am, ¿e ro-
dzina powinna byæ wspierana i na ka¿dym posie-
dzeniu komisji bêdê mówiæ o tym, ¿e rodzina musi
byæ wspierana. A w jaki sposób? My to musimy wy-
pracowaæ, po to tu jesteœmy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Rulewski. Proszê na mównicê,
Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak wspomnia³em, wszystkie bliskie mi osoby,

równie¿ pan senator Augustyn, przewodnicz¹cy
i zarazem wielki chor¹¿y walki o prawa niepe³no-
sprawnych, pytaj¹ mnie, co jest dowodem zaufa-
nia, o to, czy ³agodz¹c kryteria opieki nad dzieæmi
przez to, ¿e zwiêkszy³em ich liczbê… czy wycofujê
poprawkê, w której istotnie tak by³o.

Tak jest, Panie Senatorze, wycofujê tê popraw-
kê, ale w zamian – ¿eby nie by³o tak ³atwo – za po-
moc gminy i rz¹du. Chodzi o to – mówi³a o tym te¿
pani senator Rotnicka – ¿eby wszêdzie tam, gdzie
bêdzie du¿o problemów czy te¿ bêdzie du¿a grupa
dzieci niepe³nosprawnych, a z tym wi¹¿¹ siê pro-
blemy… No, chodzi o to, ¿eby gmina spojrza³a na
to ³askawym okiem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, koñczê fazê pytañ do senato-

rów sprawozdawców.
Kto z przedstawicieli rz¹du chcia³by zabraæ

g³os? Aha, pan minister, tak wiêc bêdzie siê wypo-
wiada³o Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Rozumiem, ¿e pan minister odnotowa³ sobie te
pytania, które ju¿ poœrednio zosta³y do pana skie-
rowane.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie zosta³em ju¿ wywo³any, ¿eby zabraæ

g³os, wiêc to nie jest tak, ¿e przychodzê nie do koñ-
ca zaproszony i, ¿e tak powiem, doproszony do tej
dyskusji.

Dyskusja trwa dwie godziny i dotyczy bardzo
istotnego elementu ¿ycia, który jednak nie jest ¿a-
dnym nowym elementem. To nie jest tak, ¿e ¿³obki
nie istniej¹, ¿e niania jest czymœ, co dopiero siê
pojawia – to wszystko istnieje od lat. Instytucja
niani istnieje nie od stuleci, ale wrêcz od tysi¹cle-
ci, tak wiêc nie ma tu nic nowego, nic nadzwyczaj-
nego. Rzeczywiœcie istotn¹ kwesti¹ jest to, ¿e pañ-
stwo powinno daæ obywatelowi mo¿liwoœæ wybo-
ru, co pozwoli mu zarz¹dzaæ swoim ¿yciem i ¿y-
ciem swoich bliskich w taki sposób, aby by³o ono
jak najbardziej w³aœciwe równie¿ w odczuciu tego
obywatela, bo to on sam jedyny wie, w jakiej jest
sytuacji – a chodzi nie tylko o sytuacjê rodzinn¹,
lecz tak¿e maj¹tkow¹ – i jak ma postêpowaæ.

Ta nasza dzisiejsza dyskusja dotyczy ram pra-
wnych, w których niekoniecznie bêd¹ powstawaæ
nowe formy, bo one ju¿ istniej¹, ale mo¿e w no-
wym kszta³cie, po pewnym rozluŸnieniu wymo-
gów, bo ten gorset, który istnieje obecnie – gorset
w postaci zak³adów opieki zdrowotnej – jest wido-
czny i powoduje pewne skutki, miêdzy innymi ró-
wnie¿ to, ¿e te formy s¹ doœæ ograniczone.

W tym miejscu nale¿a³oby wskazaæ pewne da-
ne na temat ¿³obków w Polsce, bo na pewno u³atwi
nam to dyskusjê. Tak wiêc tych placówek jest
piêæset dwie – chodzi o ¿³obki i oddzia³y ¿³obkowe
przy przedszkolach – w tym czterysta siedemdzie-
si¹t trzy publiczne i dwadzieœcia dziewiêæ niepub-
licznych; t¹ form¹ opieki jest objêtych trzydzieœci
jeden i pó³ tysi¹ca dzieci. Tak wiêc je¿eli te liczby
odniesiemy do… a nawet je¿eli do tego dodamy te
formy prowadzone na zasadzie dzia³alnoœci go-
spodarczej, to liczba dzieci objêtych t¹ opiek¹
wzrasta do piêædziesiêciu dwóch tysiêcy. Ci¹gle
jest to kropla w morzu potrzeb, poniewa¿ dzieci
w wieku do trzech lat obecnie jest w Polsce ogó³em
– a s¹ to dane z 2009 r., wiêc pewnie teraz ze
wzglêdu na to, ¿e jednak ta dzietnoœæ minimalnie,
ale jednak wzrasta, liczba narodzin z roku na rok
jest trochê wy¿sza, oczywiœcie nie jest ona satys-
fakcjonuj¹ca, ale minimalnie wzrasta – oko³o mi-
liona szeœciuset tysiêcy. W zwi¹zku z tym je¿eli
chodzi o odniesienie siê do tego i znalezienie jakie-
goœ odsetka dzieci, które korzystaj¹ ze wsparcia
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¿³obkowego, z opieki ¿³obkowej, to wed³ug danych
GUS jest to 2%, a jak dodamy do tego te formy
dzia³alnoœci gospodarczej, to dzieci objêtych t¹
form¹ opieki bêdzie 3,3%. Je¿eli z kolei spojrzymy
na Strategiê Lizboñsk¹, a wiêc weŸmiemy pod
uwagê to, ¿e jesteœmy w Unii Europejskiej i mimo
wszystko mamy pewne mo¿liwoœci skorzystania
z rozwi¹zañ – nie obowi¹zek, bo tu pad³o takie py-
tanie, na które zaraz te¿ odpowiem – dotycz¹cych
objêcia opiek¹, to zobaczymy, ¿e Strategia Lizboñ-
ska wytycza taki cel, który jest na pewno bardzo
trudny do osi¹gniêcia, a mianowicie, ¿eby
w 2020 r. obj¹æ t¹ opiek¹ oko³o 1/3 dzieci. Bêdzie-
my obserwowaæ, czy tak siê faktycznie stanie. Je-
œli chodzi o wiek dzieci przyjmowanych do tych
placówek, to dzieci w wieku od szeœciu do dwuna-
stu miesiêcy jest 36% na trzydzieœci jeden i pó³ ty-
si¹ca dzieci.

Je¿eli zapytamy o czas, o godziny otwarcia
¿³obków – bo przecie¿ i o tym dyskutowano – to
trzeba powiedzieæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków s¹
one otwarte od dziesiêciu do dwunastu godzin; to
nie przekracza dwunastu godzin, ale jest to od
dziesiêciu do dwunastu godzin. W jednym ¿³obku
publicznym z regu³y, przeciêtnie jest siedemdzie-
si¹t osiem miejsc, w ¿³obku prywatnym s¹ czter-
dzieœci trzy miejsca, a wiêc to jest placówka o po-
³owê mniejsza. Oddzia³y ¿³obkowe przy przed-
szkolach oferuj¹ oko³o dwudziestu dwóch miejsc,
kluby malucha – szesnaœcie miejsc.

Kolejna kwestia: ile dzieci przypada na jednego
pracownika. W ¿³obku publicznym jest to œrednio
oko³o piêciorga i pó³ dziecka, ale wiemy te¿, ¿e na-
wet je¿eli w Warszawie teoretycznie wskazuje siê
oœmioro dzieci, to faktycznie ich obecnoœæ w ¿³ob-
ku – ze wzglêdu na to, ¿e one przecie¿ choruj¹, nie
zawsze s¹ obecne – wynosi nie wiêcej ni¿ 60%, nie
przekracza 60% dziennie. Tak wiêc nie jest tak, ¿e
je¿eli zapisujemy w ustawie oœmioro dzieci, to fak-
tycznie ta opieka bêdzie dotyczy³a oœmiorga dzieci
– bêdzie pewnie dotyczy³a oko³o piêciorga, sze-
œciorga.

To s¹ te kwestie podstawowe… A je¿eli pytamy
o koszt ca³odziennego pobytu dziecka, to trzeba
powiedzieæ, ¿e œrednio jest to oko³o 856 z³.

Proszê pañstwa, przede wszystkim musimy pa-
miêtaæ o tym, ¿e do ¿³obków s¹ kolejki. To nie jest
tak, ¿e w ¿³obkach s¹ wolne miejsca i w³aœciwie
nie wiemy, po co dokonujemy pewnych zmian.
W ¿³obkach jest ob³o¿enie, kolejki s¹ stosunkowo
d³ugie. W samej Warszawie – a to s¹ dane sprzed
tygodnia, mo¿e dwóch, pisa³a o tym prasa – do
¿³obka jest zapisanych oko³o trzech tysiêcy dzie-
ci… to s¹ dzieci zapisane, dla których nie ma miej-
sca, czekaj¹ w kolejce. W Warszawie dochodzi do
takich sytuacji, ¿e rodzice musz¹ potwierdzaæ,
odnotowaæ – tak jak kiedyœ, w listach kolejkowych
– ¿e jest chêæ tego akcesu, chêæ pos³ania dziecka

do ¿³obka. Chyba w³aœnie w styczniu by³ ten okres
odnotowywania, a kolejny bêdzie w maju. I to jest
rzeczywistoœæ rodziców, którzy maj¹ trudnoœci ze
znalezieniem opieki dla swojego dziecka. Oczywi-
œcie form¹ wiod¹c¹ nie jest tylko ¿³obek, w na-
szym przed³o¿eniu s¹ tak¿e klub dzieciêcy, dzien-
ny opiekun i niania. Ta niania, o której tu tak d³u-
go trwa³a dysputa.

Pada³y pytania dotycz¹ce umowy uaktywnia-
j¹cej – czy jest op³ata skarbowa, czy te¿ jej nie ma.
Nie ma op³aty skarbowej, przed chwil¹ potwier-
dzaliœmy to u pani minister Majszczyk.

Pad³o tak¿e pytanie o pielêgniarkê: czy je¿eli
pielêgniarka jest na stanowisku opiekuna, to
jest opiekunem, czy pielêgniark¹. Otó¿ to ma byæ
osobne stanowisko pielêgniarki, tak wiêc to mu-
sia³aby byæ dodatkowa pielêgniarka, ale przecie¿
nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonaæ przesu-
niêcia.

Spe³nienie wymogów technicznych doty-
cz¹cych lokalu sprawdza organ gminy, a wiêc te¿
nie jest tak, ¿e to wójt musi przyjœæ osobiœcie, bo
mo¿e to zostaæ sprawdzone z jego upowa¿nienia,
a póŸniej bêdzie jego pieczêæ, wójt podpisze itd.

Pad³o te¿ pytanie o to, czy nie dojdzie tutaj do
sytuacji skrajnej, a wiêc do tego, ¿e za jakiœ czas
rodzice bêd¹ musieli oddawaæ dzieci. W³aœciwie
na pewno tak siê nie stanie, jesteœmy tego pewni.
Nawet gdyby w czyimœ umyœle zrodzi³ siê taki po-
mys³, to ju¿ po przeanalizowaniu danych staty-
stycznych, dotycz¹cych mo¿liwoœci zwiêkszenia
udzia³u dzieci w ¿³obkach, wiemy, ¿e to jest nie-
mo¿liwe. Tutaj jest nawet taka bariera czysto te-
chniczna. Poza tym nikt takiego pomys³u nie ma
i nikt ku czemuœ takiemu nie d¹¿y.

Pad³o pytanie: co w takim razie z tymi rodzica-
mi, którzy sami uznaj¹ za w³aœciwe pozostaæ
w domu? Proszê pañstwa, taki rodzic ma wiele
mo¿liwoœci, pocz¹wszy od urlopu macierzyñskie-
go, póŸniej mo¿e pójœæ te¿ na urlop wychowawczy.
Chcê podkreœliæ, ¿e urlop wychowawczy mo¿e wy-
nosiæ do trzydziestu szeœciu miesiêcy i za ten
okres s¹ odprowadzane sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne. W tej chwili podstaw¹ tych sk³adek
jest minimalne wynagrodzenie, ale nie chcê w tej
chwili mówiæ, bo po prostu tego nie pamiêtam…
To wchodzi od nastêpnego roku i trzeba by³oby to
sprawdziæ w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych. Mo¿liwe, ¿e ju¿ w kolejnym roku ta pod-
stawa bêdzie wynosi³a 60% przeciêtnego wyna-
grodzenia. To ju¿ jest uchwalone, tylko ja w tej
chwili tego dok³adnie nie pamiêtam. Tak wiêc to
bêdzie ta sama podstawa wymiaru sk³adek, co
w przypadku osób prowadz¹cych pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Je¿eli zdarzy siê…

(Senator Czes³aw Ryszka: A jak jest na urlopie
bezp³atnym?)

Chcê kontynuowaæ, powiem o tym za chwilê.
Je¿eli zdarzy siê, ¿e dochód na cz³onka rodziny
jest poni¿ej progu dochodowego, a wiêc poni¿ej
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504 z³ w tym takim normalnym przypadku – bo-
wiem w przypadku, gdy dziecko jest niepe³no-
sprawne, ten próg dochodowy jest podnoszony
do 583 z³ – nastêpuje wtedy wyp³ata dodatku. On
jest wyp³acany przez okres dwudziestu czterech
miesiêcy, jest nieopodatkowany i wynosi 400 z³.
Gdyby zaœ siê zdarzy³o, ¿e to dziecko jest nie-
pe³nosprawne, to ten dodatek jest wyp³acany
przez okres siedemdziesiêciu dwóch miesiêcy i,
oprócz tego dodatku 400 z³, dodatkowo jest jesz-
cze wyp³acany zasi³ek pielêgnacyjny, który wy-
nosi 153 z³.

Wydaje mi siê, ¿e to by³y kwestie, na które w tej
chwili powinienem odpowiedzieæ. Je¿eli s¹ kolej-
ne… Dziêkujê.

Senator Czes³aw Ryszka:

Mia³bym pytanie dotycz¹ce sytuacji demografi-
cznej w Polsce. Na Zachodzie takie rozwi¹zania
nie wp³ynê³y na poprawê sytuacji demograficznej,
bo tam jest zapaœæ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Mogê odpowie-
dzieæ?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, przede wszystkim musimy pa-
miêtaæ, ¿e w Polsce po okresie lat osiemdzie-
si¹tych, kiedy by³ najwiêkszy wysyp urodzeñ, na-
st¹pi³ ich spadek, a gdzieœ od roku 2004 liczba
urodzeñ, choæ siê zwiêksza, to jednak oczywiœcie
nie jest na tym poziomie, który zapewni³by nam
po¿¹dan¹ dzietnoœæ, czyli na poziomie 2,5. Obec-
nie wspó³czynnik dzietnoœci w Polsce jest na po-
ziomie 1,4. Tak wiêc, co prawda, jest lepiej ni¿ by-
³o, jednak w dalszym ci¹gu jest to dzietnoœæ nie-
dostateczna. Je¿eli jednak spojrzymy na inne
kraje… Przecie¿ konstruuj¹c pewne rozwi¹zania
i przyjmuj¹c je, zwracaliœmy te¿ uwagê na to, jak
to jest chocia¿by we Francji. To w³aœnie Francja
jest krajem, który wspiera rodziców w ró¿ny spo-
sób, równie¿ w taki, ¿e pozwala im godziæ rolê ro-
dzicielsk¹ z zawodow¹, i to w³aœnie tam dzietnoœæ
jest na w³aœciwym poziomie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Emigranci.)
To te¿, niew¹tpliwie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pytania.
Pierwsza trójka to pañstwo senatorowie: B³asz-

czyk, Rotnicka i Paszkowski.
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.
Pan minister bêdzie ³askaw odpowiadaæ tym

trójcom.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Bêdê próbowa³.)
A pan senator Dajczak, proszê, w nastêpnej

trójcy.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie, które zada³em

wczeœniej senatorom sprawozdawcom. Ograniczê
siê tutaj do jednego zapisu, dotycz¹cego opieki
nad grup¹ dzieci, czyli tego, ¿e na piêcioro i oœmio-
ro dzieci przypada jeden opiekun, pyta³em te¿ o to
wczeœniej pana ministra. Zg³oszê tutaj poprawkê,
¿eby jednak w ka¿dej grupie by³o co najmniej
dwóch opiekunów. Powinno tak byæ ze wzglêdu
na, mo¿na powiedzieæ, wymagania tych dzieci.
Mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e opiekun bêdzie musia³
z jednym dzieckiem wyjœæ – przecie¿ zawsze mog¹
pojawiæ siê jakieœ problemy – i wtedy pozosta³e
dzieci zostaj¹ bez opieki. Wydaje mi siê, ¿e by³oby
wskazane, aby zawsze ktoœ na te dzieci, w tym
w³aœnie przedziale wiekowym, mia³ oko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Paszkowski, proszê bardzo…
Nie, przepraszam, najpierw pani senator Rot-

nicka. Przepraszam, zamieni³em kolejnoœæ.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do pana ministra z pytaniem, któ-

re ju¿ stawia³am pani senator Adamczak, w spra-
wie kwalifikacji niani. I nie chodzi mi mo¿e ju¿
o same jej kwalifikacje do wychowania dzieci, do
opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi mi
o jej niekaralnoœæ. W ka¿dej ustawie, w której po-
wierzamy komukolwiek edukacjê czy opiekê, sta-
wiamy wymóg niekaralnoœci za przestêpstwa
przeciwko zdrowiu i ¿yciu, za te jakieœ ciê¿sze,
prawda? Nawet instruktor jazdy nie powinien byæ
skazany za takie przestêpstwo jak, nie wiem, pe-
dofilia, gwa³t itd. To wszystko w trosce o nasze
dzieci, bo rodzice nie musz¹ tego wiedzieæ, praw-
da? Przecie¿ je¿eli powierzamy komuœ, w tym nia-
ni, opiekê nad dzieckiem, zw³aszcza ma³ym, to nie
powinniœmy mieæ w¹tpliwoœci co do tego, czy po-
wierzamy dziecko osobie godnej zaufania. Miêdzy
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rodzicem a osob¹, której powierzamy dziecko,
jest, co prawda, zawierana umowa cywilnopra-
wna, ale, jak powiadam, w okreœlonych sytua-
cjach pañstwo bêdzie p³aci³o sk³adki za tê osobê,
prawda? Czyli jest to pewna mo¿liwoœæ zapewnie-
nia jej bytu na staroœæ itd., itd.

I moje pytanie jest takie, czy taki zapis nie po-
winien siê jednak w tej ustawie ukazaæ. I choæ nie
do koñca mam przemyœlane to, powiedzmy,
w którym miejscu on powinien siê znaleŸæ, to je-
dnak zwracam siê do pana z takim pytaniem, bo-
wiem, moim zdaniem, warto by³oby taki zapis
wprowadziæ do tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
I pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Postaram siê krótko.
Pierwsze pytanie. Dlaczego umowê z niani¹ na-

zwano umow¹ uaktywniaj¹c¹? Interesuje mnie,
sk¹d wziê³a siê taka nazwa.

Druga kwestia, o któr¹ równie¿ wczeœniej pyta-
³em, dotyczy opieki sprawowanej w ramach tej
umowy równie¿ nad dzieckiem, które ma powy¿ej
lat trzech, bo dziecko mo¿e byæ do lat trzech, ale
mo¿e byæ i powy¿ej lat trzech. Jak tutaj bêd¹ dzia-
³a³y przepisy tej umowy uaktywniaj¹cej zawartej
z niani¹? Mam na myœli korzystanie z dobro-
dziejstw tej ustawy.

Trzecia kwestia, dla mnie bardzo istotna, doty-
czy zmian w ustawie o funduszu socjalnym. Pañ-
stwo wprowadzacie do niej zmianê dotycz¹c¹ roz-
szerzenia form opieki i zakresu korzystania ze
œrodków funduszu na ¿³obki i kluby dzieciêce. Czy
w tej chwili ze œrodków funduszu socjalnego – po-
niewa¿ to nie jest uwzglêdnione w nowelizacji
œwiadczenia – mo¿na udzielaæ wsparcia na rzecz,
powiedzmy, tej opieki, czyli na nianiê lub te¿ na
wprowadzan¹ instytucjê opiekunki? Czy na pod-
stawie tych przepisów jest taka mo¿liwoœæ?

I ju¿ ostatnia kwestia, zwi¹zana z nadzorem.
W ustawie zosta³o okreœlone, ¿e nadzór nad tymi
placówkami ¿³obkowo-klubowymi, tak to okreœlê,
bêdzie sprawowa³ wójt. Jednak sytuacja jest ta-
ka, ¿e faktycznie gros tych jednostek bêd¹ prowa-
dzi³y gminy, czyli w zasadzie nadzór w tym zakre-
sie bêdzie mia³ organ prowadz¹cy.

Mam takie pytanie. Czy nie widzi pan tu za-
gro¿enia zwi¹zanego z tym, ¿e na pewne niedos-
kona³oœci w pracy takich jednostek bêd¹ przy-
mykane oczy, a jednostki prowadzone przez in-
ne podmioty bêd¹ traktowane z wiêksz¹ bez-
wzglêdnoœci¹?

Wi¹¿e siê z tym jeszcze jedna kwestia. Czy w ra-
mach szeroko rozumianego nadzoru tak¿e inne
s³u¿by bêd¹ wkracza³y do tych równie¿ przez gmi-
ny prowadzonych jednostek, tak aby by³a prowa-
dzona kontrola niezale¿nie od organu prowa-
dz¹cego w danych placówkach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie od-
powiedzi na tê seriê pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Dobrze.
Pytanie pierwsze dotyczy³o liczby opiekunów.

Czy w ¿³obku powinnien byæ jeden opiekun na oœ-
mioro dzieci, ewentualnie gdy s¹ dzieci wymaga-
j¹ce szczególnej opieki, to jeden na piêcioro dzie-
ci? Uznajemy, ¿e to rozwi¹zanie jest rozwi¹zaniem
w³aœciwym. W zasadzie taki jest teraz stan fakty-
czny. Je¿eli wprowadzamy rozwi¹zania, które
maj¹ rozluŸniaæ gorset dzisiejszych ZOZ, je¿eli li-
czba dzieci ma siê zwiêkszaæ, to nie powinniœmy
wprowadzaæ dalszych restrykcji. Zwracam te¿
uwagê na to, ¿e to jest opiekun, a opiekun bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ otrzymania wsparcia chocia¿by
ze strony wolontariusza, o którym tu mówimy.
W zwi¹zku z tym nie widzimy tu zagro¿eñ. To by³a-
by pierwsza kwestia.

Kolejne pytanie dotyczy³o niani. Proszê pañ-
stwa, uznajemy, ¿e mimo wszystko w tym kon-
kretnym wypadku nasza zmiana dotyczy wypro-
wadzenia z szarej strefy osób, które dziœ w niej
funkcjonuj¹. Je¿eli one dziœ tam funkcjonuj¹, to
zawar³y z rodzicami swojego rodzaju umowê, a ta
umowa pomiêdzy rodzicami a niani¹ niew¹tpliwie
oparta jest na jakimœ zaufaniu, tak powinno byæ
przynajmniej w za³o¿eniu. Z tego, co rozumiem,
rodzice bêd¹ zatrudniali osobê, któr¹ uwa¿aj¹ za
w³aœciw¹. W ka¿dym razie to rozwi¹zanie wydaje
nam siê wystarczaj¹ce. W samej ustawie w³aœci-
wie nie ma jakichœ innych obostrzeñ i wydaje nam
siê, ¿e je¿eli wprowadzimy obostrzenie, to niczego
to nie zmieni poza tym, ¿e… Podstawowe, pier-
wotne pytanie jest takie: czy faktycznie wszystkie
osoby, które dziœ s¹ nianiami, wyjd¹ z szarej stre-
fy? W tej sytuacji pewnie nie, a wiêc to rozwi¹zanie
niewiele zmieni.

Jeœli chodzi o nazwê „umowa uaktywniaj¹ca”,
to mogê siê domyœlaæ, ¿e chodzi o odró¿nienie tej
umowy od dotychczasowej formy, bo jeszcze ist-
nieje stara forma umowy, umowy aktywizuj¹cej
dla odró¿nienia, dotyczy ona funkcjonowania na
starych zasadach. Tu zosta³a przyjêta taka na-
zwa. Wydaje mi siê, ¿e nie ma jakiegoœ wiêkszego
znaczenia to, czy ta nazwa jest taka, czy te¿ inna.
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Jeœli chodzi o art. 64 ustawy, a wiêc zmiany
dotycz¹ce zak³adowego funduszu œwiadczeñ so-
cjalnych, to obecnie dofinansowanie niani nie
jest mo¿liwe i wydaje siê, ¿e nadal nie bêdzie to
mo¿liwe.

Kwestia nadzoru, chodzi o ró¿nicê miêdzy wój-
tem a gmin¹. Wydaje siê, ¿e tu te¿ nie ma jakiegoœ
zasadniczego problemu, wójt stoi na czele gminy,
jest jej organem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Rotnicka ad vocem.
Proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Takiej formy mo¿e nie ma, ale chcia³abym za-

pytaæ o pewn¹ sprawê. Otó¿ moje pytanie wi¹¿e
siê z pewn¹ obaw¹. Dotychczas nie by³o mo¿liwo-
œci op³acania przez pañstwo sk³adki na ubezpie-
czenie rentowe i zdrowotne. Tymczasem teraz mo-
g¹ siê pojawiæ podmioty, które zechc¹ na tym sko-
rzystaæ niekoniecznie w sposób uczciwy. Myœlimy
kategoriami odpowiedzialnych rodziców, praw-
da? Przeprowadzimy wywiad, wybierzemy nianiê.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e z tej¿e sytuacji wy³oni siê
ca³kiem inna strefa, mo¿e nie szara, ale pó³prze-
stêpcza. Przepraszam za mo¿e ostre sformu³owa-
nie, ale mo¿e siê tak zdarzyæ. Wówczas pañstwo-
we pieni¹dze, które mog³yby byæ przekazane na co
innego, bêd¹ fundowa³y ubezpieczenie osobom,
w których finansowaniu ja nie chcia³abym ucze-
stniczyæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Dobrze. Pamiêtajmy o tym, ¿e umowa uakty-
wniaj¹ca jest zawierana pomiêdzy dwiema strona-
mi. Co stoi na przeszkodzie, ¿eby rodzice za¿yczyli
sobie jakichœ referencji, ju¿ dziœ, a tak¿e w œwietle
art. 47? To oni zatrudniaj¹ tê osobê. Co stoi na
przeszkodzie temu, aby rodzice postawili odpowie-
dnio wysokie wymagania? To zasadnicze pytanie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: A czy mo¿na ¿¹daæ
zaœwiadczenia o niekaralnoœci? Czy jedna osoba
fizyczna od drugiej mo¿e czegoœ takiego za¿¹daæ?)

Je¿eli jedna osoba fizyczna chce zatrudniæ dru-
g¹, to czy w ramach zawierania umowy mo¿e tego
oczekiwaæ, czy nie mo¿e. Oczywiœcie mo¿e.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Kolejna trójca, senatorowie Dajczak, Klimo-

wicz i Kaleta.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca

Sadowski, odpowiadaj¹c na jedno z pytañ, u¿y³
takiego sformu³owania: gminy bêd¹ musia³y so-
bie jakoœ z t¹ ustaw¹ poradziæ. Ja myœlê, ¿e to nie
chodzi o to, ¿eby jakoœ sobie poradzi³y, ale ¿eby
mog³y skorzystaæ z proponowanych rozwi¹zañ,
które zawiera ta ustawa, i jej dobrych intencji,
ale oczywiœcie bêdzie siê to wi¹za³o z finansami.
Ja odczuwam pewien niepokój, poniewa¿ na po-
siedzeniu komisji, odpowiadaj¹c na jedno z py-
tañ dotycz¹cych finansów, powiedzia³ pan, ¿e
jest wielce prawdopodobne, ¿e to bêdzie taka
kwota. W tej sytuacji chcia³bym spytaæ, jak bar-
dzo to jest prawdopodobne.

Prosi³bym równie¿ pana ministra o odpowiedŸ
na pytanie, czy macie pañstwo rozeznanie, jakie
bêdzie zainteresowanie samorz¹dów tymi nowy-
mi formami, nowymi propozycjami i jaka chêæ ich
wykorzystania. Ewentualnie prosi³bym o powie-
dzenie, jakie by³yby to kwoty w stosunku do tego,
co pañstwo zaproponujecie, w ramach tych kwot,
o których pan minister mówi³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym powróciæ do pisma Fundacji

„ABCXXI – Ca³a Polska czyta dzieciom” i zapytaæ
pana ministra o kilka spraw. Czy projekt ustawy
by³ konsultowany ze specjalistami do spraw zdro-
wia i rozwoju dzieci? Czy rz¹d przeprowadzi³ bada-
nia, czy dysponuje informacjami o tym, dlaczego
rodzice, zw³aszcza matki, wracaj¹ do pracy? Czy
jest to chêæ realizacji swoich ambicji, chêæ rozwija-
nia kariery, czy te¿ powód jest prozaiczny, po pro-
stu brakuje pieniêdzy w gospodarstwie domowym
i kobiety s¹ zmuszone do powrotu do pracy?

Kolejna sprawa, która mo¿e niezupe³nie siê
wi¹¿e z procedowan¹ ustaw¹, ale pan minister
poruszy³ ten temat. Czy s¹ planowane jakieœ
zmiany preferuj¹ce osoby czy te¿ wyrównuj¹ce
szanse osób, które decyduj¹ siê na wychowywa-
nie dzieci i pozostaj¹ w domu, oprócz op³acania
sk³adki ZUS na ¿enuj¹cym poziomie?

Chcia³bym te¿ poznaæ pogl¹d pana ministra na
tak¹ sprawê. Twierdzi pan, ¿e wiele dotychczaso-
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wych niañ nie wyjdzie z szarej strefy. Dlaczego
pan minister uwa¿a, ¿e te osoby nie bêd¹ chcia³y
wyjœæ z szarej strefy? Co prowadzi do tego, ¿e po
wejœciu w ¿ycie tej ustawy taka sytuacja bêdzie
siê utrzymywa³a? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Kaleta.
Bardzo proszê o zadanie pytania.
(Senator Piotr Kaleta: Nie, nie, dziêkujê bardzo.)
W takim razie senator Knosala.
(Senator Piotr Kaleta: …ale dziêkujê, ¿e pan

marsza³ek zechcia³ mnie zauwa¿yæ.)
No,nie tyle ja,poprostuznalaz³ siêpanna liœcie.
Teraz senator Knosala.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania do pana ministra.
Pierwsze jest zwi¹zane z zatrudnieniem pielêg-

niarki. Czy ta opieka musi obejmowaæ ca³y, ogól-
ny czas pracy ¿³obka, czy te¿ wystarczy, ¿e bêdzie
sprawowana w okreœlonych godzinach?

Drugie pytanie dotyczy wymagañ lokalowych
i sanitarnych, które s¹ okreœlone w art. 21. Mowa
tylko o ¿³obkach i klubach dzieciêcych, natomiast
nie ma tutaj ¿adnej wzmianki o dziennym opieku-
nie. Gdyby taka osoba chcia³a œwiadczyæ us³ugi
w typowym mieszkaniu, to czy to mieszkanie mu-
si byæ specjalnie dostosowane i bêdzie przeprowa-
dzona jakaœ wizja lokalna, czy te¿ tutaj jest pozo-
stawiona ca³kowita dowolnoœæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Pad³o pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci finanso-
wania i wsparcia gmin. Przede wszystkim trzeba
podkreœliæ, ¿e kwestia ¿³obków jest zadaniem w³a-
snym gmin, ale w art. 59 wskazujemy na to… To
jest ta kwestia, która bêdzie dotyczy³a samego mi-
nisterstwa pracy. A wiêc w art. 59 wskazujemy na
to, ¿e minister w³aœciwy do spraw rodziny opraco-
wuje resortowe oraz rz¹dowe programy rozwoju
instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat
trzech oraz finansowo wspiera te programy.
A póŸniej w art. 60 wskazujemy te¿ na to, ¿e gminy
mog¹ otrzymaæ dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na dofinansowanie zadañ w³asnych z zakresu or-

ganizacji opieki nad dzieæmi w wieku do lat
trzech, przy czym wysokoœæ dotacji nie mo¿e prze-
kroczyæ 50% kosztów realizacji zadania. Je¿eli
wiêc spojrzymy na to w œwietle tych dwóch arty-
ku³ów, to nale¿y stwierdziæ, ¿e w roku 2011 jest
ju¿ zabezpieczone w bud¿ecie wsparcie w postaci
40 milionów z³ przeznaczonych na resortowy pro-
gram. Bo powstaje resortowy program rozwoju in-
stytucji opieki nad dzieæmi do lat trzech, tak zwa-
ny Maluch, realizowany w latach 2011–2013;
trwaj¹ w tej chwili konsultacje, uzgodnienia we-
wn¹trz resortu pracy. Ten program jest ogólnodo-
stêpny, bo wywieszony równie¿ na stronach inter-
netowych ministerstwa pracy. I w ramach tego
programu gminy czy te¿ jakieœ inne organizacje
pozarz¹dowe za poœrednictwem gminy bêd¹ mog-
³y wystêpowaæ do ministra pracy o wsparcie.
W roku 2011 jest przewidziane wydatkowanie
w ramach tego programu 40 milionów z³. Dodat-
kowo pamiêtamy, ¿e jeœli chodzi o nianie, to jest
tutaj przewidziana kwota 11 milionów z³ na op³a-
canie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, re-
ntowe, wypadkowe. A wiêc taki program jest przy-
gotowany. On przewiduje zarówno dofinansowa-
nie powstawania ¿³obków, jak i wsparcie przezna-
czone na adaptacjê pomieszczeñ na ¿³obki czy te¿
na tworzenie pomieszczeñ dla dziennych opieku-
nów, na doposa¿anie ¿³obków czy te¿ w³aœnie po-
mieszczeñ dla tych opiekunów. Bêdzie siê to od-
bywa³o w formie konkursu. Liczymy na to, ¿e
ustawa wejdzie w ¿ycie szybko. Wœród poprawek
zg³oszonych w komisjach jest jedna proponuj¹ca
przyspieszenie daty wejœcia w ¿ycie ustawy, ¿eby
w³aœnie ten program móg³ jak najszybciej byæ
uruchomiony. Bo dopóki ustawa nie wejdzie w ¿y-
cie, to oczywiœcie nie bêdzie mo¿na og³osiæ, podpi-
saæ samego rozpoczêcia dzia³ania tego programu.
Jeœli chodzi o nas, to jest on ju¿ praktycznie przy-
gotowany.

Pad³o pytanie, czy ustawa by³a konsultowana.
Tak, by³a bardzo szeroko konsultowana. Co wiê-
cej, by³a przygotowana we wspó³pracy z ró¿nymi
oœrodkami, miêdzy innymi z Uniwersytetem
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale tak¿e z inny-
mi oœrodkami. Ustawa by³a konsultowana tak,
jak to siê przewiduje w normalnym trybie kon-
sultacji, by³a równie¿ zamieszczona w „Biulety-
nie Informacji Publicznej”. Ka¿dy, kto chcia³,
zg³asza³ swoje stanowiska. Tak ¿e to jak najbar-
dziej by³o konsultowane.

A jeœli chodzi o wsparcie dla tych rodziców, któ-
rzy korzystaj¹ z urlopu wychowawczego, i o to, czy
niski jest poziom sk³adek na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe i wypadkowe – to ju¿ jest kwestia
dyskusji dotycz¹cej tego, jak¹ wysokoœæ ma p³aca
minimalna. Skoro p³aca minimalna wynosi tyle
a tyle, to odprowadzane sk³adki s¹ tej wysokoœci.
A to wsparcie dla rodzica przebywaj¹cego na urlo-
pie wychowawczym jednak jest istotne. Jak mó-
wi³em, w przypadku zejœcia poni¿ej progów do-
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chodowych jest dodatek wynosz¹cy 400 z³, który
jest nieopodatkowany. A od kolejnego roku, jeœli
dobrze pamiêtam, wydaje mi siê, ¿e od 2012 r.,
skala wsparcia w postaci op³acenia sk³adek bê-
dzie na tym samym poziomie jak w przypadku
osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, a wiêc od 60% przeciêtnego wynagro-
dzenia.

Pad³o pytanie, dlaczego mówiê, ¿e pewnie nie
wszystkie nianie wyjd¹ z szarej strefy. To tylko
moje intuicyjne przekonanie, to nie jest tak, ¿e ja
twierdzê, i¿ nie wyjd¹. Miejmy nadziejê, ¿e s¹
wszystkie œrodki na op³acanie sk³adek. I zobaczy-
my, jak to faktycznie bêdzie wygl¹da³o.

Dalsze pytania dotyczy³y na przyk³ad zatrudnie-
nia pielêgniarki. W ustawie jest wskazane, ¿e
w przypadku grupy w ¿³obku powy¿ej dwadzie-
œciorga dzieci zatrudnia siê przynajmniej jedn¹
pielêgniarkê lub po³o¿n¹, a wiêc jest wskazanie
„przynajmniej jedn¹”. Skoro przynajmniej jedn¹,
to znaczy, ¿e ma byæ zatrudniona co najmniej jed-
na pielêgniarka, a mo¿e byæ ich równie¿ kilka. Zre-
szt¹ pamiêtajmy te¿, ¿e te zozowskie ¿³obki, które
stan¹ siê ¿³obkami z tej ustawy, generalnie maj¹
w tej chwili odpowiednie zatrudnienie, przecie¿
tam pracuj¹ panie pielêgniarki i po³o¿ne. Wydaje
siê wiêc, ¿e poziom zatrudnienia pielêgniarek i po-
³o¿nych bêdzie w dalszym ci¹gu – przynajmniej
w pierwszym okresie – bardzo wysoki.

Odnoœnie do dziennego opiekuna – oczywiœcie
tutaj dojdzie do tego, ¿e dzienny opiekun bêdzie
zatrudniany przez gminê. W zwi¹zku z tym, jak
rozumiem, zanim gmina go zatrudni, wybierze ta-
kiego, który w jej ocenie bêdzie gwarantowa³ naj-
lepsze warunki. Dziêkujê bardzo.

(Senator Ryszard Knosala: Przepraszam bar-
dzo, mnie chodzi³o o warunki lokalowe tego dzien-
nego opiekuna. Czy to by³oby typowe mieszkanie,
czy s¹ jakieœ dodatkowe wymagania?)

Pewnie bardzo czêsto bêdzie mo¿liwoœæ umie-
szczenia go w takim mieszkaniu. Pewnie zdarza-
³oby siê tak, ¿e mama, która mia³aby jedno dziec-
ko, by³aby równie¿ takim dziennym opiekunem
i prowadzi³aby tak¹ dzia³alnoœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, kolejne pytania. Senatorowie

Konopka, Grzyb i Kieres.
Pan senator Konopka, proszê.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Kierowa³em do pana senatora Sadowskiego py-

tanie w sprawie liczby godzin dla wolontariuszy.
Stwierdzi³, ¿e jest zbyt ma³a liczba godzin takiego

przeszkolenia. A drugie pytanie dotyczy³o tego,
kto ma to szkolenie przeprowadziæ. Pan senator
powiedzia³, ¿e urz¹d gminy, wójt czy burmistrz.
Ja mam w¹tpliwoœci, czy burmistrz, wójt ma ja-
kieœ s³u¿by odpowiednie do przeszkolenia w tak
bardzo delikatnej materii; w koñcu chodzi o dzieci
do trzech lat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Grzyb, proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze, proszê o skomento-

wanie zapisu, o którym pan tu przed chwil¹ mó-
wi³, a w którym jest mowa o tym, ¿e gminy mog¹
otrzymaæ dotacjê i ¿e równie¿ inne podmioty mog¹
otrzymaæ dotacjê, ale za poœrednictwem gmin.
Czy to oznacza, ¿e znane s¹ kryteria, na podstawie
których niektóre gminy nie otrzymaj¹ dotacji?
Czy ta kwota, któr¹ pan wymieni³, 40 milionów z³,
wystarczy choæby na pokrycie kosztów dzia³ania
tej ustawy w roku obecnym? I czy ten zapis mo¿e
oznaczaæ, ¿e w przysz³ym roku tej dotacji w ogóle
ju¿ nie bêdzie, bo mog¹, ale nie musz¹…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Ministrze, ta ustawa odsy³a w pewnych
sprawach do wielu innych ustaw, w tym do usta-
wy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, zw³a-
szcza w zakresie dzia³alnoœci regulowanej. Chodzi
tutaj o rozdzia³ 3 „Rejestr ¿³obków i klubów dzie-
ciêcych”, gdzie jest mowa o tym, ¿e prowadzenie
¿³obka lub klubu dzieciêcego jest dzia³alnoœci¹ re-
gulowan¹.

Otó¿ ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej mówi, ¿e dzia³alnoœæ regulowan¹ prowa-
dzi przedsiêbiorca. A to oznacza, ¿e… No w³aœnie,
je¿eli to nie gmina, tylko inny podmiot zak³ada
przedszkole, ¿³obek lub klub dzieciêcy, to pod-
miot ten powinien byæ przedsiêbiorc¹. Czyli naj-
pierw ma uzyskaæ status przedsiêbiorcy, wpisaæ
siê do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, bo taki
jest tryb, a nastêpnie uzyskaæ, ju¿ jako przedsiê-
biorca, wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej,
rejestru prowadzonego przez gminê, a konkretnie
przez takie organy jak wójt, burmistrz lub prezy-
dent. Czy pañstwo byliœcie œwiadomi tej w³aœnie
zale¿noœci, czy brane to by³o pod uwagê, czy te¿ ta
sprawa nie zosta³a zauwa¿ona i po prostu uznali-
œcie, ¿e sam wpis do rejestru dzia³alnoœci regulo-
wanej wystarczy?

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Ono dotyczy
bardzo skomplikowanej kwestii, któr¹ wyjaœniê –
ze wzglêdu na jej skomplikowany, z³o¿ony charak-
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ter – ju¿ w swoim wyst¹pieniu. Ale teraz wstêpnie
zapytam pana o pewn¹ kwestiê, bo byæ mo¿e pan
wraz ze swoimi wspó³pracownikami jeszcze przed
moim wyst¹pieniem, a ono bêdzie chyba dwunaste
czy trzynaste, podda³by tê kwestiê refleksji. Mia-
nowicie, odsy³aj¹c do ustawy o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej w kwestii ewidencji dzia³alno-
œci regulowanej… No, niestety, tak mi siê wydaje…
To nie jest zarzut, tylko w¹tpliwoœæ, i proszê to tak
potraktowaæ, jako w¹tpliwoœæ cz³owieka ¿yczliwe-
go, który chce tê ustawê ewentualnie poprawiæ.
Niektóre przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej po prostu przepisano, powiedzmy,
autor tej ustawy przepisa³. Czy rz¹d, czy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: To Rz¹dowe Cen-
trum Legislacji pisa³o tê ustawê.)

Z jednej strony niektóre przepisy ustawy o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej, na przyk³ad zapi-
sy dotycz¹ce tego, kiedy wójt odmawia wpisu do re-
jestru, po prostu przepisano, ale przepisano, jedno-
czeœnie modyfikuj¹c to, co zosta³o zawarte w usta-
wie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. A z dru-
giej strony, w art. 28 ujêto problem wykreœlenia
z rejestru tej dzia³alnoœci,mówi¹c, o jakieprzypadki
chodzi. Kiedy bym zosta³ wykreœlony z tego rejestru
jako prowadz¹cy przedszkole? Wtedy, kiedy z³o¿y-
³em wniosek o wykreœlenie, to jest oczywiste – cho-
cia¿ ten przepis jest ujêty w odrêbnej jednostce re-
dakcyjnej w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej – kiedy nie usun¹³em w wyznaczonym
terminie nieprawid³owoœci lub te¿ przekaza³em b³ê-
dne informacje, sk³adaj¹c wniosek o wpis.

Ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
ma trochê inne podejœcie do tej sprawy, moim zda-
niem, jakoœciowo lepsze, Panie Ministrze. Mianowi-
cie ustawa o swobodzie zak³ada, ¿e zanim wykreœli
siê wpis z rejestru dzia³alnoœci regulowanej, trzeba
wydaæ decyzjê o zakazie wykonywania tej dzia³alno-
œci. Bo wykreœlenie wpisu jest czymœ tak radykal-
nym, ¿e kasuje w gruncie rzeczy tê dzia³alnoœæ, pra-
wda? Przecie¿ decyzja o wykreœleniu kogoœ z reje-
stru mo¿e siê póŸniej nie ostaæ, jeœli zostania z³o¿o-
ne odwo³anie i organ uzna, ¿e to wykreœlenie by³o,
mówi¹c kolokwialnie, poœpieszne, nieuprawnione.
I dlatego najpierw wydaje siê decyzjê o zakazie wy-
konywania dzia³alnoœci, a je¿eli ta decyzja ostanie
siê w obrocie prawnym, czyli zostanie uznana za
prawid³ow¹, to wtedy przechodzi siê do drugiego
etapu, do wykreœlenia z rejestru. Ja zwracam uwa-
gê, Panie Ministrze, na jeszcze jedn¹ sprawê. Otó¿
decyzja o zakazie wykonywania dzia³alnoœci mo¿e
byæ – a zgodnie z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci
zawsze jest – zwi¹zana z czymœ, co siê nazywa rygo-
rem natychmiastowego wykonania.

Tutaj, w ustawie, o której w tej chwili mówimy,
tego nie ma. Stwierdzenie zaistnienia takiej na
przyk³ad sytuacji, ¿e za³oga prowadz¹ca przed-

szkole jest pijana, powinno skutkowaæ automaty-
cznym wydaniem decyzji o zakazie wykonywania
dzia³alnoœci z rygorem natychmiastowej wyko-
nalnoœci. Podanie kie³basy z jadem kie³basianym
– tak samo. Tymczasem je¿eli takie sytuacje nie
bêd¹ przewidziane w tej ustawie, to zanim dojdzie
do prawomocnego wykreœlenia z rejestru, ktoœ ta-
ki nadal bêdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ.

I teraz pytanie – podkreœlam, ¿yczliwe. Czy pañ-
stwo œwiadomie to postêpowanie uproœciliœcie?
Stwierdzacie nieusuniêcie w wyznaczonym czasie
jakichœ tam b³êdów i wykreœlacie, chocia¿ nie prze-
widujecie przes³anki ra¿¹cego naruszenia prawa, co
powinno byæ przewidziane, bo przecie¿ to w³aœnie
prowadzi do reakcji organu rejestrowego… Czy to
by³oœwiadome, czy te¿mo¿e takpoprostuwysz³o, co
siê zdarza w skomplikowanej pracy legislacyjnej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Zacznê od pytania pana senatora Kieresa.
Przede wszystkim muszê stwierdziæ, o czym ju¿
zreszt¹ wspomnia³em, ¿e ustawa zosta³a przygo-
towana przez Rz¹dowe Centrum Legislacji,
w zwi¹zku z tym trudno mi powiedzieæ, czy wszy-
stko w niej by³o zamierzone i w pe³ni œwiadome,
czy te¿ nie. Tak ¿e ja na to pytanie w tej chwili nie
odpowiem. Ustawa zosta³a oczywiœcie przyjêta
przez Komitet Sta³y Rady Ministrów i przez Radê
Ministrów, której cz³onkiem jest równie¿ mini-
ster gospodarki, a to on jest w³aœciwy w spra-
wach ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej… W tej chwili trudno mi na to pytanie odpo-
wiedzieæ, ale rozumiem, ¿e ono zosta³o zadane
¿yczliwie, ta kwestia jest do przemyœlenia, do za-
stanowienia siê. Pozostaje nam to przemyœleæ,
przedyskutowaæ i ustaliæ, jak to faktycznie by³o.
Ale w tej chwili zwyczajnie nie odpowiem na to
pytanie.

(Senator Leon Kieres: Jeœli mogê uzupe³niæ to
pytanie, jednym zdaniem, to ju¿ nie bêdê wraca³
do tej kwestii. Mogê?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Ja zadajê to pytanie dlatego, ¿e chcia³bym z³o-
¿yæ poprawkê…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dobrze.)
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Byæ mo¿e pañstwo zaproponujecie jej odrzuce-
nie i ja siê do takiego stanowiska przychylê, jeœli
w czasie posiedzenia komisji zadeklarujecie, ¿e to
by³o zamierzone, racjonalne, celowe i uzasadnio-
ne. Proszê siê skonsultowaæ, bo mo¿e ja zbyt p³yt-
ko podchodzê do tego zagadnienia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Rozumiem, ¿e
otrzymamy tê poprawkê.)

Tak jest. Chodzi o skreœlenie art. 28, co ozna-
cza, ¿e ca³a sprawa bêdzie regulowana przez usta-
wê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Tak.)
…w moim przekonaniu, szerzej, bardziej kom-

pleksowo, i to pozwoli uzyskaæ wiêksz¹ staran-
noœæ w procedurach wykreœlania z rejestru.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Dobrze, my oczywiœcie do czasu posiedzenia
komisji to uzgodnimy i wówczas bêdziemy mieli
ju¿ jasne stanowisko, jak do tej kwestii podejœæ.

A teraz przejdê do pozosta³ych pytañ. Pytanie
dotycz¹ce liczby godzin dla wolontariusza. Przede
wszystkim wolontariusz mo¿e mieæ kwalifikacje,
o których mowa w art. 12, a wiêc mo¿e byæ pielêg-
niark¹, po³o¿n¹, opiekunem dzieciêcym, nauczy-
cielem wychowania przedszkolnego itd. Taka oso-
ba mo¿e byæ wolontariuszem. Co wiêcej, ta osoba,
jeœli nie spe³nia tych wymogów, mo¿e spe³niaæ in-
ne wymogi, tak jak to jest w przypadku opiekuna.
A wiêc posiadaæ wykszta³cenie œrednie, spe³niaæ
wymogi dotycz¹ce doœwiadczenia w pracy z dzieæ-
mi, jak te¿ odbycia du¿o d³u¿szego, bo dwustuo-
siemdziesiêciogodzinnego, szkolenia. Je¿eli na-
wet te wymagania nie s¹ spe³niane, to wolonta-
riusz jest zobowi¹zany do odbycia czterdziestogo-
dzinnego szkolenia. Takie szkolenia bêd¹ prowa-
dzone tak, jak i dziœ siê to dzieje, przez ró¿nego ro-
dzaju firmy szkoleniowe, których programy zosta-
n¹ zatwierdzone. A bêd¹ one zatwierdzane przez
ministra pracy i polityki spo³ecznej.

Odnoœnie do kolejnego pytania, wi¹¿¹cego siê
z art. 60 i dotycz¹cego tego, czy gminy mog¹ otrzy-
mywaæ dotacjê celow¹, powiem tak. Ttrzeba czy-
taæ to tak, jak zosta³o wprost zapisane, czyli ¿e
mog¹. Je¿eli jest wskazane, ¿e obêdzie siê to w ra-
mach programów resortowych – a w roku 2011
bêdzie realizowany program resortowy minister-
stwa pracy, na który jest zabezpieczonych 40 mi-
lionów z³ – to oznacza, ¿e bêd¹ gminy, które otrzy-
maj¹ dofinansowanie, i bêd¹ gminy, które go nie
otrzymaj¹. Zreszt¹ my w tym programie wprowa-
dzamy pewne wymogi i wskazujemy, ¿e prefero-

wane bêd¹ te gminy, w których jest znacz¹ce za-
potrzebowanie ze strony rodziców na umieszcze-
nie dzieci w instytucji opieki nad ma³ym dziec-
kiem; gminy, na których terenie nie ma ¿adnej in-
stytucji opieki nad dzieæmi do lat trzech; oraz gmi-
ny, gdzie liczba nowo powsta³ych miejsc w insty-
tucjach opieki nad ma³ym dzieckiem bêdzie zna-
cz¹ca w relacji do liczby dzieci w wieku do trzech
lat. Projekt zostanie oczywiœcie zrealizowany
w mo¿liwie najkrótszym terminie. Uznajemy te¿,
co te¿ jest wa¿ne, ¿e ten program powinien byæ
skierowany przede wszystkim do tych gmin,
w których dochody w przeliczeniu na mieszkañca
s¹ niskie. To s¹ te wymogi, które zapisaliœmy
w projekcie, a to bêdzie oznacza³o, ¿e pewne gmi-
ny z tego programu nie skorzystaj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
W tej chwili zakoñczyliœmy etap pytañ do pana

ministra.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy zabierze g³os pan senator Cimo-

szewicz.
Panie Senatorze, proszê na mównicê.
Nazwiska kolejnych pañstwa senatorów poja-

wi³y siê w³aœnie na tablicy.
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wierzê w dobre intencje rz¹du, inicjatora tej

ustawy; wierzê w dobre intencje pos³ów, którzy
niemal jednomyœlnie za ni¹ g³osowali; wierzê te¿
w dobre intencje senatorów, którzy siê pochylaj¹
z trosk¹ nad tym projektem. Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e zarówno liczba i treœæ zg³oszonych po-
prawek – a nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mog³oby byæ ich
wiêcej – jak i przebieg tej fazy naszego posiedzenia
i tak liczne pytania sygnalizuj¹, ¿e w tej ustawie
jest wiele nieprecyzyjnych sformu³owañ b¹dŸ luk.
Wydaje mi siê, ¿e niestety po raz kolejny mamy do
czynienia z przypadkiem dosyæ ekspresowego
uchwalania nowego prawa. To powinno byæ dla
nas okazj¹ do samokrytycznej refleksji, dlatego ¿e
po prostu dok³adamy swoje do i tak ju¿ sporej
konstrukcji, jak¹ jest stanowienie z³ego prawa
w naszym kraju. Zawsze znajd¹ siê jakieœ uzasa-
dnienia, argumenty, powody itd. Niestety, zbyt
czêsto s¹ to argumenty natury, powiedzia³bym,
polityczno-piarowskiej i obawiam siê, ¿e w tej
chwili te¿ mamy z nimi do czynienia.

Na pewno nie wszystko jesteœmy w stanie w tej
chwili poprawiæ, ale wydaje mi siê, ¿e miar¹ na-
szej szczególnej odpowiedzialnoœci jest to, czy po-
trafimy powa¿nie zastanowiæ siê nad tymi po-
prawkami, których przyjêcie b¹dŸ odrzucenie bê-
dzie mia³o istotny wp³yw na warunki funkcjono-
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wania ¿³obków, klubów dzieciêcych itd. oraz na
warunki, w jakich dzieci bêd¹ przebywa³y. A s¹ to
warunki okreœlaj¹ce zarówno poziom pewnej wy-
gody, jak i bezpieczeñstwa, warunki zwi¹zane
z bezpieczeñstwem zdrowotnym i z kwalifikacja-
mi personelu. Te kwalifikacje nie daj¹ siê mierzyæ
wy³¹cznie œwiadectwem ukoñczenia takiej czy in-
nej szko³y, bo s¹ na przyk³ad kwalifikacje psycho-
logiczne, a te wykraczaj¹ ju¿ poza literê dokumen-
tu, jakim siê na ogó³ legitymuj¹ takie osoby, i któ-
rego tak¿e wymaga ta ustawa. Przy czym powie-
dzia³bym, ¿e s¹ to problemy, chocia¿ bardzo wa¿-
ne, raczej natury technicznej. Ale do tej ustawy
mo¿na zg³aszaæ tak¿e bardziej zasadnicze w¹tpli-
woœci. Niestety nie mogê siê zgodziæ z pani¹ sena-
tor Adamczak, która, odpowiadaj¹c sobie na w³a-
sne pytanie o skutki posy³ania dzieci do ¿³obka
czy objêcia opiek¹ w ¿³obku, mówi³a, ¿e nie wiado-
mo, jakie one s¹. No, z tym siê nie zgadzam. Wia-
domo. Bardzo wielu ludzi nie wie, bardzo wielu lu-
dzi tak¿e w gmachu polskiego parlamentu tego
nie wie, ale generalnie to wiadomo, psychologia
dzieciêca potrafi udzieliæ odpowiedzi na takie py-
tanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e skutki s¹ ró¿ne, ¿e
¿adna teza nie ma stuprocentowego zastosowania
czy stuprocentowego potwierdzenia i nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e wszystkie dzieci po ¿³obkach maj¹
jakieœ defekty natury emocjonalnej. Mo¿na je-
dnak z ca³¹ stanowczoœci¹ powiedzieæ, a nawet
mo¿na naukowo okreœliæ ze sporym prawdopodo-
bieñstwem, o ile roœnie odsetek dzieci z rozmaity-
mi defektami emocjonalnymi wraz ze wzrostem
odsetka dzieci objêtych takimi formami opieki,
które oznaczaj¹, ¿e ma³e dziecko, roczne czy dwu-
letnie, nie przebywa z osob¹ daj¹c¹ mu poczucie
ca³kowitego bezpieczeñstwa i silnej wiêzi emocjo-
nalnej, czyli najczêœciej, najlepiej z matk¹ lub
z inn¹ osob¹, która w du¿ym stopniu mo¿e matkê
w tej roli zast¹piæ czy mo¿e j¹ wyrêczyæ. W moim
odczuciu g³êbsza refleksja na ten temat pozwoli-
³aby sformu³owaæ daleko id¹ce zastrze¿enia do tej
ustawy i do tego, co mo¿e wynikaæ z naszych
wspólnych dobrych intencji.

Wiem, bo pan senator Augustyn sygnalizowa³
mi tak¹ intencjê jego klubu senatorskiego, ¿e
w czasie dyskusji ma byæ zg³oszony postulat, byæ
mo¿e w formie poprawki, który bêdzie zobowi¹zy-
wa³ rz¹d do sta³ego monitorowania funkcjonowa-
nia tej ustawy w przypadku jej uchwalenia. Po-
wiedzia³bym tak. Po pierwsze, w przypadku ka¿-
dego prawa obowi¹zkiem rz¹du powinno byæ ba-
danie, w jaki sposób to prawo funkcjonuje. Po
drugie, takie rozwi¹zanie – przepraszam pañstwa
za szczeroœæ, byæ mo¿e wywo³am w was uczucie
dyskomfortu; rozumiem, ¿e ono ma u³atwiæ wam
ewentualne odrzucenie niektórych poprawek –
bêdzie tylko pozornym sposobem na uspokojenie
waszego sumienia, bo monitorowanie przez rz¹d

wykonania tej ustawy nie zapobiegnie w ¿aden
sposób jej ewentualnym skutkom, które mog¹ siê
ujawniæ za kilka czy kilkanaœcie lat, kiedy praw-
dopodobnie ani ju¿ my, z powodu naszego wieku,
nie bêdziemy pamiêtali, ¿e g³osowaliœmy za t¹
ustaw¹, ani nikt nam imiennie nie wypomni tego,
¿e g³osowaliœmy za jej przyjêciem.

Staram siê byæ realist¹. Ja rozumiem, ¿e jest
ciœnienie spo³eczne, ¿e s¹ tysi¹ce oczekuj¹cych
w kolejce na przyjêcie do miejsca szczêœcia, jakim
jest ¿³obek. Nie wiem tylko, czy to jest miejsce
szczêœcia dziecka czy rodziców, którzy nie zawsze
robi¹ to dlatego, ¿e im bieda zagl¹da w oczy; bar-
dzo czêsto robi¹ to tak¿e, zw³aszcza w Warszawie,
o której pan minister wspomina³, z innych powo-
dów – z którymi ju¿ mo¿na dyskutowaæ i co do któ-
rych mo¿na siê staraæ wywa¿yæ ró¿ne wartoœci –
jak chocia¿by robienia kariery zawodowej w spo-
sób dosyæ bezwzglêdny. Ale bêd¹c realist¹, jestem
œwiadomy, ¿e w tej chwili formu³owanie postula-
tu, ¿eby nie iœæ w tym kierunku, by³oby ma³o sen-
sowne. Dlatego te¿ pozwoli³em sobie, goszcz¹c na
posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, zg³osiæ poprawkê, która mnie osobiœcie wyda-
je siê oczywista, to znaczy, poprawkê zmierzaj¹c¹
do tego, ¿eby pañstwo umo¿liwi³o rodzicom pode-
jmowanie decyzji o oddaniu dziecka do ¿³obka
w warunkach mo¿liwie najpe³niejszej wiedzy na
temat mo¿liwych konsekwencji. Wiem, ¿e jest
opór wobec tej poprawki wœród senatorów, zdaje
siê, ¿e równie¿, nawet ma³o skrywany, wœród
przedstawicieli rz¹du. Przyznam szczerze, ¿e to
mnie zdumiewa, bo nie mogê zrozumieæ zachowa-
nia, które polega na tym, ¿e za sytuacjê lepsz¹, go-
dniejsz¹ i bardziej w³aœciw¹ uznaje siê tak¹, kiedy
rodzice s¹ pozbawieni mo¿liwoœci ³atwego dostê-
pu do pe³niejszej wiedzy. Nie mogê zrozumieæ, ¿e
za cnotê uwa¿a siê podejmowanie przez nich de-
cyzji w warunkach niepe³nej wiedzy. Bo prawda
jest taka – i nie zamykajmy na ni¹ oczu – ¿e
ogromna wiêkszoœæ ludzi nie wie o ustaleniach
psychologii dzieciêcej i nie wie o tym, z jakim ryzy-
kiem powinni siê liczyæ podejmuj¹c swoje decyzje.

Jest nasz¹ powinnoœci¹ jako w³adzy publicz-
nej, ale tak¿e jako obywateli, umo¿liwienie innym
obywatelom podejmowania decyzji w warunkach
pe³nej œwiadomoœci. Nikt nie ograniczy ich prawa
do w³adzy rodzicielskiej, nikt nie ograniczy ich
prawa do rozstrzygniêcia i stwierdzenia: tak,
chcê, ¿eby moje dziecko posz³o do klubu dzieciê-
cego czy do ¿³obka. Tylko niech oni podejmuj¹ de-
cyzje w sposób ca³kowicie œwiadomy, niech wez-
m¹ to na swoje sumienie, ¿eby potem nie mówili:
my nie wiedzieliœmy.

Spotka³em siê te¿ z komentarzem, przynaj-
mniej media o tym donosz¹, ¿e moja poprawka,
która zak³ada przekazanie pe³nej wiedzy rodzi-
com, mog³aby rodziæ podstawy do roszczeñ ze
strony rodziców wobec pañstwa w przypadku,
gdyby w przysz³oœci stwierdzono jakieœ defekty
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emocjonalne u dzieci. To jest zupe³ne nieporozu-
mienie. Przede wszystkim tego typu odpowie-
dzialnoœæ pañstwa nie wchodzi w rachubê, a jeœli
nawet mia³aby wchodziæ w jakichœ szczególnych
okolicznoœciach, to w³aœnie wtedy, kiedy pañstwo
œwiadomie zaniecha³oby udzielenia takiej infor-
macji. Ktoœ zreszt¹ demagogicznie porównuje to
do obowi¹zku umieszczania na paczkach papie-
rosów informacji ostrzegaj¹cej przed skutkami
palenia. To jest porównanie niestosowne, ale gdy-
by siê go trzymaæ, to trzeba powiedzieæ, ¿e firmy
tytoniowe p³ac¹ odszkodowania nie za umieszcze-
nie napisów ostrzegaj¹cych, tylko za to, ¿e przez
dziesiêciolecia nie umieszcza³y tych napisów, mi-
mo ¿e stan wiedzy ju¿ pozwala³ stwierdziæ, jakie
s¹ skutki u¿ywania tytoniu, a wiêc za to, ¿e œwia-
domie zaniechano udzielenia takiej informacji.
Dopiero w takim przypadku mo¿na formu³owaæ
zarzut wobec pañstwa. A œwiadomoœæ co do skut-
ków, o których dzisiaj mówimy, jest, i to w tej
chwili, kiedy mówiê te s³owa. I nikt, tak¿e na tej
sali, nie bêdzie móg³ powiedzieæ: ja nie wiedzia³em
czy nie wiedzia³am, co siê mo¿e wydarzyæ.

Ja po raz pierwszy w tej kadencji apelujê do
pañstwa, ¿eby nie kierowaæ siê w tej chwili ¿adny-
mi interesami politycznymi, partyjnymi czy pia-
rowskimi, ¿eby nie mówiæ, ¿e robi siê komuœ
krzywdê, sprawia k³opot itd. Zachowajmy siê w tej
chwili nie tylko jak odpowiedzialni ustawodawcy,
ale po prostu jako odpowiedzialni ludzie. Uru-
chommy swoj¹ wyobraŸniê i wyobraŸmy sobie, co
siê mo¿e staæ za kilkanaœcie lat. Tutaj powo³ywa-
no siê na osi¹gniêcia ekonomicznie wy¿ej rozwi-
niêtych krajów Europy Zachodniej. Otó¿ tam zna-
cznie czêœciej wystêpuj¹ rozmaite problemy, gdy
chodzi o kondycjê psychiczn¹ i emocjonaln¹ m³o-
dego pokolenia. Miejmy tego œwiadomoœæ. Dla-
czego w tym przypadku Czesi s¹ w stanie wyci¹g-
n¹æ wnioski z doœwiadczeñ Europy Zachodniej,
a Polacy nie? Czesi dyskutowali o tym samym
i postanowili nie pójœæ drog¹ w tym przypadku
wskazywan¹ przez Uniê Europejsk¹ i rozwi¹zaæ to
inaczej. I mówiê to pañstwu ja, euroentuzjasta,
przyznaj¹c siê do czegoœ, co nie jest tajemnic¹.
Twierdzê, ¿e w tym przypadku Unia Europejska
pope³nia b³¹d i nie powinniœmy czuæ siê zobo-
wi¹zani do powielenia tego b³êdu. Ju¿ koñczê, Pa-
nie Marsza³ku. Ja na ogó³ nie nadu¿ywam cierpli-
woœci Wysokiej Izby...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wiem
o tym.)

Proszê mi wiêc pozwoliæ na tak¹ nieskrêpowa-
n¹ wypowiedzieæ. Ale ju¿ rzeczywiœcie koñczê.

Ostatnia uwaga. Czy zrealizowanie tego postu-
latu rodzi jakieœ k³opoty natury praktycznej, te-
chnicznej, finansowej? Oczywiœcie, ¿e nie. Po-
prawka mówi, ¿e to minister zdrowia i minister
edukacji okreœl¹ treœæ, formê i zakres tej informa-

cji oraz podmiot odpowiedzialny za jej przedsta-
wienie. Mogê sobie wyobraziæ tak¹ informacjê
w postaci bardzo prostej broszury, która bêdzie
kosztowa³a 30 gr za egzemplarz, co bêdzie ozna-
cza³o obci¹¿enie wydatkiem rzêdu, nie wiem, 20-
-50 tysiêcy z³ za ca³y ten projekt. I problem bêdzie
rozwi¹zany.

Ktoœ pyta³, czy pañstwo powinno informowaæ
o tym, ¿e coœ z³ego mo¿e siê zdarzyæ w przedszko-
lu. Tak, odpowiedzialne pañstwo ma informowaæ
o tym wszystkim. Co ma zawieraæ ta informacja,
jakie opinie, czy takie, czy takie… I te, i te. Niech
siê tam znajd¹ opinie, które kwestionuj¹ ustale-
nia, o jakich ja mówiê, ale tak¿e takie opinie czy
tezy naukowe, które mówi¹, ¿e jest to ryzykowne.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tylko mów tak, ¿e-

bym Ciebie te¿ oklaskiwa³.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zacz¹³bym od tego: wreszcie sta³o siê. Przez pa-

rê lat usi³owano takie czy inne rozwi¹zanie prze-
forsowaæ najpierw w Sejmie, pamiêtamy wysi³ki
rz¹du PiS niezakoñczone efektem. To wreszcie
sta³o siê po tym, kiedy premier Tusk powiedzia³,
¿e sprawy ¿³obków le¿¹ mu na sercu, jak pamiê-
tam, podobnie jak orlików. Dziêki temu rozpoczê-
³a siê powa¿na i szeroka debata, zw³aszcza w Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, co jest warto-
œci¹. Moim zdaniem, debata bogatsza nawet ni¿
w Sejmie, bo oto dziêki niej ja na przyk³ad mogê
dzisiaj mówiæ do Wysokiej Izby o tym, co zrobiæ,
¿eby rozwi¹zania, które rodzi³y siê przez tyle lat,
nabra³y form lepszych czy szlachetniejszych.

Nie wchodz¹c w spory przeznaczone dla specja-
listów czy badaczy dotycz¹cych tego, na ile ta
ustawa mo¿e stworzyæ zagro¿enia, o których mó-
wi³a pani prezes fundacji „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom”, co popiera doœæ mocno pan senator Cimo-
szewicz, ale bior¹c tak¿e pod uwagê to, co kryje siê
za s³owami premiera Tuska i obserwacjami nas
wszystkich… Z chwil¹ pojawienia siê dziecka
w rodzinie rodzina zmienia charakter z kontraktu
mi³osnego, mówi¹c górnolotnie, na kontrakt eko-
nomiczny. Bo pojawienie siê dziecka ogranicza
swobodê pierwotnego kontraktu na rzecz konie-
cznoœci ekonomicznej. Na koniecznoœæ ekonomi-
czn¹ sk³ada siê koniecznoœæ sprawowania opieki
i koszty tej opieki. Pañstwo – przyznam, ¿e doœæ
skromnie – wychodzi temu naprzeciw, tworz¹c,
jak powiedzia³a pani prezes KoŸmiñska, organiza-
cyjne, prawne i finansowe formy rozwi¹zania pro-
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b lemu dotycz¹cego zw ³aszcza m³odych
ma³¿eñstw. Tworzy formy organizacyjne, bo po-
szerza gamê rozwi¹zañ organizacyjnych, tworz¹c
trzy czy cztery nowe, przymykaj¹c nawet oko, jak
zauwa¿y³em, na szar¹ strefê, jednoczeœnie pozo-
stawiaj¹c te, które ju¿ istniej¹. Poszerza formy fi-
nansowe, poniewa¿ stosuje element dotacji, bar-
dzo atrakcyjny wobec gmin, a w œlad za tym wobec
rodziców, i zwiêksza aktywnoœæ – ja bym ten ele-
ment akcentowa³ – podmiotów gospodarczych,
które w ramach funduszów spo³ecznych organi-
zuj¹ ró¿ne zapoznawcze imprezy, a tym razem
mo¿e skieruj¹ swoje dzia³ania na to, co jest pod-
stawow¹ trosk¹ ka¿dej rodziny pracuj¹cej.

Ustawa mówi te¿ o zarz¹dzaniu. Panie i Pano-
wie Senatorowie, Panie Marsza³ku, problemem
na posiedzeniu komisji sta³o siê starcie dwóch po-
gl¹dów: pogl¹du, powiedzia³bym, liberalnego,
zgodnie z którym wyznacza siê rodzicom wy³¹czny
obowi¹zek i prawo do organizowania takiej opieki,
oraz pogl¹du – on jest bliski premierowi Tuskowi,
mnie osobiœcie te¿ – zgodnie z którym pañstwo nie
mo¿e siê zwolniæ z opieki nad dzieæmi, zw³aszcza
jeœli chce aktywizowaæ spo³eczeñstwo. Byæ mo¿e
niewiele osób zauwa¿y³o, ¿e ca³e uzasadnienie
w gruncie rzeczy jest nakierowane przede wszyst-
kim na aktywizowanie m³odych ma³¿eñstw, ¿eby
one mog³y spe³niaæ tê ekonomiczn¹ rolê rodziny.

I w tym celu ja proponujê poprawki – nie chcê
przekraczaæ czasu – które, moim zdaniem, polep-
szaj¹ tê ustawê i czyni¹ j¹ przydatniejsz¹ i bezpiecz-
niejsz¹ dla wszystkich, których ona dotyczy. Mam
œwiadomoœæ – to taka uwaga, bo nie wszyscy to zau-
wa¿yli, nawet w Sejmie – ¿e jest to pewna rewolucja,
którapolegana tym, ¿e z formzorganizowanych, zo-
zowsko-publicznych, wielkich, jeœli chodzi o liczeb-
noœæ, gabaryty i personel, przechodzimy na formy
drobne, a co gorsze – czy mo¿e lepsze, bo to nie musi
byæ gorsze – na formy komercyjne. W gruncie rzeczy
w tej ustawie k³adzie siê akcent na charakter ko-
mercyjny, czyli przechodzimy z misji publicznej, ja-
k¹ spe³nia³y do tej pory ¿³obki zozowskie, na misjê
komercyjn¹, ale ta misja komercyjna wcale nie mu-
si byæ przeciwstawna misji publicznej.

Zatem mo¿e nie tyle ze wzglêdu na hierarchiê,
ile, powiedzia³bym, na wa¿noœæ… Jak powiedzia-
³em, utrzymujemy te formy. Jedna z poprawek mó-
wi, ¿e utrzymujemy tê racjonaln¹ formu³ê zespo-
³ów ¿³obków, które funkcjonuj¹ w gminach, które
mog¹ tworzyæ równie¿ inne podmioty i które powo-
duj¹, ¿e opieka jest elastyczniejsza, ¿e tworz¹ siê
specjalistyczne oddzia³y opieki nad niepe³nospra-
wnymi, ¿e zawsze s¹ pielêgniarki – jeœli nie pedia-
tra – ¿e zawsze jest sta³y dozór, ¿e koszty tego s¹
ni¿sze, bo s¹ wspólne s³u¿by. I oczywiœcie zwiêksza
siê odpowiedzialnoœæ gminy i tych podmiotów.

Nowoœci¹ w tej ustawie jest to, ¿e wprowadza
ona nowe pojêcie „potrzeby edukacyjne” – ¿³obki

musz¹ spe³niaæ potrzeby edukacyjne. Ja uwa-
¿am, ¿e samo zauwa¿enie tego problemu to jest za
ma³o. Trzeba ministrom postawiæ zadanie, ¿eby
jednak stworzono podstawê programow¹ dla tak
du¿ej rzeszy ró¿nych podmiotów.

Nastêpna poprawka – ta bardzo dyskusyjna –
jest, powiedzia³bym, systemowa. Otó¿ w ustawie
jest zapisane, ¿e na oœmioro dzieci przypada jeden
opiekun – taki ¿³obek mo¿e powstaæ na przyk³ad
na wsi – ale gdy dzieci s¹ w zró¿nicowanym wieku
b¹dŸ niepe³nosprawne, to ju¿ tylko na piêcioro,
a wiêc to podwa¿a charakter komercyjny. W mojej
poprawce jest mowa o tym, ¿e trzeba uciec od tego
matematycznego zapierania siê, od tego zaklêtego
krêgu. Powiadam – musi byæ dwóch opiekunów,
dwóch opiekunów mo¿e sprawowaæ opiekê nad
maksymalnie piêtnaœciorgiem dzieci. Co to ozna-
cza? T¹ poprawk¹ za³atwiam dwie kwestie. Po
pierwsze, ¿e zawsze bêdzie dwoje opiekunów,
a niektórzy o to wnosz¹, czyli zawsze ktoœ bêdzie
sprawowa³ pieczê nad dzieæmi; jak wysi¹dzie
w tym ¿³obku bezpiecznik, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
opiekunka pójdzie go naprawiaæ, ze strachu,
a z dzieæmi zostanie drugi opiekun. I po drugie, ¿e
te proporcje s¹ poprawione na korzyœæ, co postu-
luj¹ ró¿ne organizacje na podstawie danych, ¿e
dzisiaj jest to œrednio 5,6 dziecka, a ustawa zak³a-
da – choæ nie musi to byæ spe³nione – ¿e oœmioro.

Kiedy mówi³em o koniecznoœci zachowania
standardów, to mia³em na myœli to, ¿e jednak raz
na pó³ roku powinny byæ przeprowadzane bada-
nia psychologiczne; tu nie chodzi o ¿aden etat, ale
o jakieœ zlecenie badañ psychologicznych dzieci.

Jeœli chodzi o ten zaklêty kr¹g, co zrobiæ, ¿eby
te podmioty opiekowa³y siê dzieæmi niepe³nospra-
wnymi i nie traci³y na tym – mówimy o tym w kate-
goriach zysku – to wnosimy o to, ¿eby rz¹d i gmina
jednak zwiêkszy³y dotacje na opiekê, a nie na fun-
kcjonowanie ¿³obka, dla tych wszystkich, którzy
ten problem niepe³nosprawnoœci bêd¹ wspólnie
dŸwigaæ. W zwi¹zku z tym uwa¿amy – pan senator
Augustyn te¿ jest tego zwolennikiem – ¿e dotacja
na ten cel powinna byæ zwiêkszona do 70%.
W ustawie jest to zapisane ogólnie, ale jak wiemy,
by³a poprawka komisji, która to odrzuci³a. Zatem
utrzymajmy tê preferencjê dla niepe³nospra-
wnych.

Proszê pañstwa, pozwolê sobie omówiæ jeszcze
dwie poprawki. Zreszt¹ ju¿ o tym mówi³em, a pod-
kreœla³ to tak¿e senator Muchacki. Otó¿ plag¹, je-
œli chodzi o ¿³obki, jest przenoszenie chorób na
kolejne grupy. Dlatego uwa¿am, ¿e w statutach
powinny byæ okreœlone formy przyjmowania dzie-
ci i kontroli nad tym procesem, a chodzi o prawo
personelu do zwracania uwagi b¹dŸ nawet skraj-
nie w ogóle do nieprzyjmowania takiego dziecka –
jeœli s¹ przeciwwskazania lekarskie, ¿e nie mo¿e
ono przebywaæ w ¿³obku i ¿e to zagra¿a innym
dzieciom – b¹dŸ te¿ o to, gdy ju¿ dziecko jest przy-
jête, a zapada na jakieœ przejœciowe choroby, ¿eby

69. posiedzenie Senatu w dniu 26 stycznia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3 33

(senator J. Rulewski)



jednak personel móg³ najpierw zwracaæ uwagê,
a póŸniej byæ mo¿e nawet nie dopuszczaæ do przy-
jêcia. Chodzi nie tyle o to, ¿eby ¿³obki nie pracowa-
³y na pó³ gwizdka, ile o to, ¿eby jednak nie przeno-
siæ tego typu problemów do innych grup.

Proszê pañstwa, ju¿ ostatnia poprawka, doty-
cz¹ca warunków pomieszczeñ. Nie jestem jej au-
torem… Spojrza³em na to, jakie s¹ warunki po-
mieszczeñ w przedszkolach, i to jest tego kopia.
Co jest tu dyskusyjne? Nie ma dyskusji na temat
tego, ¿e pomieszczenia musz¹ byæ odpowiednio
otwarte, nas³onecznione, czyli ¿e musi byæ do-
stêp powietrza i naturalnego œwiat³a. Czego nie
ma w tej ustawie, a w³aœciwie w rozporz¹dzeniu?
Otó¿ nie ma wolnej przestrzeni, nie ma zewnêtrz-
nej wolnej przestrzeni. Dotychczas ¿³obki mia³y
tê przestrzeñ – mówiê o tych formach publicz-
nych – czyli ogródek, jeœli nie przy ¿³obku, to
gdzieœ w jego bliskim s¹siedztwie. Rozporz¹dze-
nie likwiduje to… przemilcza, powiem delikat-
nie, ¿eby nie obra¿aæ mojego premiera, premiera
mojego rz¹du…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê koñczyæ, zdecydowanie.)

Dobrze.
Dlatego istot¹ tej poprawki, oprócz pewnych

szczegó³ów, jest jednak to, ¿e lokal powinien mieæ
plac zabaw. Zw³aszcza wtedy – Panie Marsza³ku,
chyba pan siê z tym zgodzi – gdy tych dzieci bêdzie
du¿o i bêd¹ w ró¿nym wieku. Zgodzi siê pan, Panie
Marsza³ku? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zgadzam siê. Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Ryszkê. Proszê bardzo,

Panie Senatorze.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jeszcze po-

prawki…)
Panie Senatorze, poproszê poprawki, bo potem

ich nie przyjmê.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja muszê te

poprawki zapisaæ.)
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak przed³o¿ê po-

prawki, to nie bêdê drugi raz wystêpowa³…)
Ale proszê siê zmieœciæ… Nie chcia³bym, ¿ebyœ-

my podczas omawiania tej ustawy ustanowili
zwyczaj przekraczania czasu. Proszê daæ przyk³ad
dyscypliny, Panie Senatorze.

Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê bardzo.
Tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Panie Rzeczniku Praw Dziecka!

Ustawa o opiece nad dzieæmi w wieku do lat
trzech jest, mo¿na powiedzieæ, wielowymiarowa.
Jej g³ównym zadaniem ma byæ u³atwienie zak³a-
dania ¿³obków, które przestan¹ byæ zak³adami
opieki zdrowotnej, zmieni siê w nich tak¿e kadra –
oprócz personelu medycznego zostan¹ w nich za-
trudnieni miêdzy innymi pedagodzy. Do takich
¿³obków bêdzie mo¿na oddaæ dzieci od dwudzie-
stego tygodnia ich ¿ycia do trzech lub nawet czte-
rech lat. Ponadto ustawa wprowadza inne formy
opieki, na przyk³ad klubik dzieciêcy dla dzieci od
roku do trzech lat czy instytucjê opiekuna dzien-
nego; mo¿e nim zostaæ na przyk³ad rodzic przeby-
waj¹cy na urlopie wychowawczym, który chce siê
zaj¹æ wiêksz¹ liczb¹ dzieci. Nowe przepisy zachê-
caj¹ równie¿ do legalnego zatrudniania niañ, za
które sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdro-
wotne odprowadzaæ bêdzie bud¿et pañstwa. Mo¿-
na bêdzie tworzyæ ¿³obki przy zak³adach pracy,
a koszty ich zak³adania i utrzymywania bêdzie
mo¿na wliczyæ w koszty uzyskania przychodów.
Organizacja opieki nad ma³ymi dzieæmi, tak jak
dotychczas, bêdzie zadaniem samorz¹du.

Przywo³a³em te g³ówne zapisy, ¿eby zapytaæ: po
co s¹ te wszystkie u³atwienia? Na to pytanie rz¹d
odpowiada, ¿e do 2012 r. zapewnimy miejsca
w przedszkolach dla 80% dzieci; obecnie w Polsce
podobn¹ opiek¹ ¿³obkow¹ objêtych jest oko³o 2%
dzieci. A ponadto dziêki ustawie ¿³obkowej przy-
bêdzie czterysta tysiêcy nowych miejsc pracy; wli-
czamy w to tak¿e matki, które wczeœniej wróc¹ do
pracy. Tak wiêc twórcy ustawy nie ukrywaj¹, ¿e
korzyœci¹ dla pañstwa bêdzie wys³anie kobiet do
pracy. Bud¿et pañstwa zaoszczêdzi na zasi³kach,
zwiêksz¹ siê wp³ywy z podatków, bêd¹ dodatkowe
sk³adki do ZUS itd. Z tego wynika, ¿e w tej ustawie
w ogóle nie chodzi o nasze dzieci, ale wy³¹cznie
o doros³ych, o gospodarkê, o ekonomiê. Nie ma
w tej ustawie ¿adnego s³owa o jakiejkolwiek poli-
tyce rodzinnej, nie ma ona na celu poprawy dra-
matycznego stanu naszej demografii, a jedynie
chodzi, tak jak powiedzia³em, o u³atwienie ¿ycia
rodzicom. Tak wiêc nie jest to ustawa maj¹ca
wzgl¹d na dobro dziecka. Spójrzmy na niektóre
zapisy.

Jest w ustawie zapis, ¿e na piêcioro maluchów
bêdzie przypadaæ jedna opiekunka bêd¹ca dla
nich równoczeœnie sprz¹taczk¹, kuchark¹, salo-
w¹ i wychowawczyni¹. I ona ma, cytujê, zagwa-
rantowaæ dziecku w³aœciw¹ opiekê pielêgnacyjn¹
oraz edukacyjn¹, a tak¿e prowadziæ zajêcia meto-
dyczno-dydaktyczne zapewniaj¹ce w³aœciwy do
wieku dziecka rozwój psychomotoryczny. To chy-
ba jest jakiœ absurd! A w kontekœcie dzieci do roku
i nieco starszych w³aœciwie brzmi to jak ¿art. Tak-
¿e inne zapisy, które zdejmuj¹ z nowo tworzonych
¿³obków wysokie wymagania, jakimi by³y objête
jako zak³ady opieki zdrowotnej, przeobra¿¹ je
w swego rodzaju przechowalnie o bardzo zani¿o-
nym standardzie. Ja rozumiem, ¿e u³atwienia
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w tworzeniu takich placówek s¹ potrzebne, je-
dnak to, co siê proponuje, odbije siê niekorzystnie
na maleñkich dzieciach, a, jak wiadomo, do trze-
ciego roku ¿ycia kszta³tuje siê w dziecku to wszys-
tko, co przes¹dza o tym, kim bêdzie ono w przy-
sz³oœci. Obecnoœæ matki jest wówczas do ¿ycia tak
niezbêdna jak tlen do oddychania. Dlatego mam
takie wra¿enie, ¿e dzisiaj dla polskiego pañstwa,
dla polskiego rz¹du, rz¹du Platformy Obywatel-
skiej, rodzicielstwo by³o najni¿ej cenion¹ aktyw-
noœci¹ obywateli. Rz¹dowi o wiele bardziej zale¿y
na tym, ¿eby kobiety pracowa³y, ni¿ na tym, ¿eby
rodziny mia³y dzieci i je dobrze wychowa³y.

Nie jestem przeciw kobietom, które maj¹c do-
brze p³atne stanowiska, chc¹ kontynuowaæ ka-
rierê zawodow¹ i wróciæ do pracy zaraz po urlo-
pie macierzyñskim. Zapewne ta ustawa im to
umo¿liwi, a nawet bêd¹ mog³y zostawiæ dziecko
w jakimœ przyfirmowym nowoczesnym ¿³obku,
odwiedzaæ je tam i karmiæ, gdy zajdzie taka po-
trzeba. Jednak dla wiêkszoœci matek wybór
¿³obka podyktuje tylko i wy³¹cznie ekonomiczny
przymus. I dlatego odbieram tê ustawê wy³¹cz-
nie jako pañstwow¹ pomoc w oderwaniu dziec-
ka od matki. To jest kolejna ustawowo zatwier-
dzona dewaluacja macierzyñstwa na rzecz po-
chwa³y pañstwowych form opieki nad dziec-
kiem i, za przeproszeniem, ko³chozowego trak-
towania rodziny.

Dlaczego nie wprowadzimy d³u¿szych p³atnych
urlopów macierzyñskich i wychowawczych, które
najlepiej odpowiadaj¹ potrzebom ma³ego dziec-
ka? Po dwudziestym tygodniu ¿ycia dziecko bez-
wzglêdnie powinno przebywaæ przede wszystkim
z mam¹, to jest humanitarne minimum, bowiem
jest to taki czas, kiedy niemowlê, wed³ug zaleceñ
WHO, powinno byæ karmione wy³¹cznie piersi¹.
Dlaczego w innych pañstwach Unii matka prze-
bywa na pe³nop³atnym urlopie macierzyñskim
nawet przez rok? I tak jest nie tylko w krajach bo-
gatych, jak w Wielkiej Brytanii, ale tak jest te¿ i na
s¹siedniej Litwie. Ponadto po urlopie macierzyñ-
skim kobiety w wielu krajach maj¹ mo¿liwoœæ
skorzystania z p³atnego urlopu wychowawczego.
W Czechach nawet studentki mog¹ w tym czasie
pobieraæ zasi³ek w wysokoœci minimalnej pensji.
Czy naprawdê Polski na to nie jest staæ?

Jako pose³ w latach 1997–2001 radowa³em siê,
kiedy wprowadziliœmy pó³roczny urlop macie-
rzyñski, niestety, za czasów rz¹du SLD i premiera
Leszka Millera zosta³ on w sposób niezrozumia³y –
powiem wprost: w ramach walki z rodzin¹ – skró-
cony o 1/3. Nie mo¿e tak byæ, ¿e m³ode matki bar-
dzo czêsto s¹ zmuszone zostawiæ niemowlaka pod
jak¹kolwiek opiek¹, aby iœæ na osiem godzin do
niskop³atnej pracy. Trudno siê potem dziwiæ, ¿e
mamy tak dramatyczny przyrost naturalny. W sy-
tuacji zapaœci demograficznej ¿³obki niczego nie

zmieni¹, choæ oczywiœcie, z koniecznoœci, przyda-
dz¹ siê.

Nie jestem przeciwny tej ustawie, dziwiê siê je-
dnak krótkowzrocznej polityce rz¹du, który kie-
ruje siê wy³¹cznie kondycj¹ bud¿etu. Dzieci mu-
sz¹ kosztowaæ, skoro potem maj¹ odp³aciæ siê po-
koleniu rodziców i wychowawców. Dlatego powin-
niœmy z powrotem wyd³u¿yæ urlop macierzyñski
do stanu sprzed ciêæ. Powinniœmy wprowadziæ te¿
p³atny urlop wychowawczy, w przeciwnym razie
nasza sytuacja jako przysz³ych emerytów bêdzie
jeszcze trudniejsza. Skoro teraz wiêkszoœæ dzieci
wyœlemy do ¿³obków, to one wiêkszoœci z nas od-
p³ac¹ zsy³k¹ do domów opieki, a mo¿e te¿, jak to
ju¿ jest w niektórych krajach, uchwal¹ ustawê
o eutanazji.

I jeszcze jedno. Ta ustawa jest kolejnym, po
zmianach w edukacji przedszkolnej, niedobrym
elementem, jest swego rodzaju przemoc¹ wobec
rodziny. Przypomnê, ¿e od 1 wrzeœnia tego roku
dzieci w wieku piêciu lat bêd¹ ju¿ mia³y obo-
wi¹zek rocznego przygotowania przedszkolnego,
a szeœciolatki – obowi¹zek nauki szkolnej. I to nie
jest nasz, polski wymys³, ale realizacja Strategii
Lizboñskiej, która zak³ada, ¿e opiek¹ instytucjo-
naln¹ powinno byæ objête co trzecie dziecko
w wieku do lat trzech, a wychowaniem przed-
szkolnym ka¿de dziecko od pi¹tego roku ¿ycia.
Mówi¹c naj³agodniej, Bruksela przekracza swoje
kompetencje, wchodz¹c butami w politykê ro-
dzinn¹, która le¿y w gestii poszczególnych krajów.
Niestety, wszystkie powy¿sze zmiany wprowadza-
my kosztem wolnoœci rodziny oraz prawa rodziny
do wychowania w³asnych dzieci. Skoñczy siê to
wszystko tak, jak powiedzia³em: kiedyœ dzieci od-
p³ac¹ nam piêknym za nadobne. Dziêkujê za wy-
s³uchanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka.
Proszê bardzo, Pani Senator…
(Senator Czes³aw Ryszka: O jedn¹ minutê

przekroczy³em.)
Nie, pan senator nie przekroczy³ czasu. Nie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak, przekroczy³em

o jedn¹ minutê.)
Od 14.07 do 14.15 jest osiem minut.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Postaram siê nie poddaæ temu nastrojowi stra-

szliwego pesymizmu, który zaczyna nas w tej
chwili na tej sali coraz bardziej ogarniaæ, bo nie
ma ku temu powodu. Chcê tylko zwróciæ uwagê
wszystkim, którzy w ten pesymizm nas wci¹gaj¹,
¿e ta ustawa nie jest obligatoryjna, ona daje rodzi-
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com mo¿liwoœæ wyboru, nikt nikogo tutaj do ni-
czego nie zmusza. Ustawa jest pewnym otwar-
ciem nowej sytuacji, która mo¿e pomóc rodzinie,
a nie jej zaszkodziæ. Wszystko oczywiœcie zale¿y,
proszê pañstwa, od tego, jacy ludzie bêd¹ wyko-
nywaæ zapisy tej ustawy; jacy ludzie bêd¹ wyko-
nywaæ funkcjê dyrektora ¿³obka czy przedszkola;
jacy ludzie bêd¹ opiekunem i niañka, którzy bêd¹
zajmowaæ siê dzieæmi. Przecie¿ wszyscy wiemy –
i tutaj nie ma co sobie tego udowadniaæ – ¿e emo-
cjonalny rozwój do trzeciego roku ¿ycia jest szale-
nie wa¿ny, istotny. I ta ustawa otwiera mo¿liwoœæ
zabezpieczenia w³aœnie tych dzieci, których rodzi-
ce, trzymaj¹c je przy sobie na przyk³ad na po-
dwórkach – mówiê tu o rodzinach patologicznych
– nie daj¹ im odpowiednich warunków i dobrej
opieki, jak¹ da im ¿³obek, przedszkole czy opie-
kun zatrudniony do tej pracy.

Oczywiœcie, im bardziej ws³uchujê siê we wszy-
stkie g³osy, które tutaj pojawi³y siê w formie py-
tañ, tym wiêcej sama mam tych pytañ. Widaæ, ¿e
na temat tej ustawy mo¿emy rozmawiaæ bardzo
d³ugo. Byæ mo¿e po jakimœ czasie oka¿e siê, ¿e bê-
dziemy musieli wprowadzaæ pewne zmiany, prze-
prowadzaæ nowelizacjê, poniewa¿ ¿ycie poka¿e, ¿e
jest taka koniecznoœæ. Jednak jedno jest absolut-
nie pewne: je¿eli odpowiedni ludzie zaczn¹ zak³a-
daæ inicjatywy prywatne w dobrym tego s³owa
znaczeniu, czyli niedu¿e ¿³obki, nie te przyfabry-
czne olbrzymie ¿³obki na piêædziesiêcioro czy
szeœædziesiêcioro dzieci; i je¿eli zechc¹ je prowa-
dziæ ludzie kompetentni, odpowiedzialni, stosu-
j¹cy przepisy – a z kolei bêdzie te¿ prawo pozwala-
j¹ce wobec tych ludzi wyci¹gaæ konsekwencje,
zgodne z wymogami stosowania tej ustawy – to
uwa¿am, ¿e wspólnie, daj¹c szansê wprowadze-
nia tej ustawy, osi¹gniemy sukces.

Nurtuj¹ mnie dwie bardzo wa¿ne kwestie, które
nie zosta³y poruszone w odpowiedziach na zada-
wane tu pytania. Pierwsz¹ z nich jest problem
kontroli. Uwa¿am, ¿e sprawa kontroli nad insty-
tucjami, które zostan¹ powo³ane t¹ ustaw¹, jest
szalenie wa¿na, taka kontrola jest potrzebna. Nie
chcê siê w tej chwili zajmowaæ tym, kto i w jaki
sposób by to robi³, jednak taka kontrola jest ko-
nieczna, poniewa¿ organizowania tych inicjatyw
mog¹ podejmowaæ siê ró¿ni ludzie. Rzeczywiœcie,
trzeba te¿ podkreœliæ i to, ¿e ta ustawa daje szanse
i mo¿liwoœci…

Panie Senatorze, pan mi strasznie przeszka-
dza.

(Senator Jan Rulewski: A, przeszkadzam? Tak,
tak, przeszkadzam.)

Panie Senatorze, pan mi strasznie przeszka-
dza, bo ma pan bardzo donoœny g³os i zbija mnie
pan z panta³yku, a prosi³abym, ¿eby tego nie ro-
biæ. Nie wiem, czy robi to pan celowo, ale proszê
tego nie robiæ.

Rzeczywiœcie ta ustawa daje równie¿ mo¿li-
woœæ podejmowania w rodzinie pewnych decyzji
wi¹¿¹cych siê z tym, ¿e kobieta w pewnym mo-
mencie chce wróciæ do pracy. I w tej kwestii nie
mogê siê zgodziæ z niektórymi panami senatora-
mi, tymi, którzy optuj¹ za tym, ¿e im d³u¿ej da siê
byæ w domu, tym d³u¿ej kobieta powinna w domu
pozostaæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e mamy ju¿ kobiety
wykszta³cone, z zawodem, kobiety, które zajmu-
j¹ okreœlone stanowiska, maj¹ sukcesy zawodo-
we, a do tego w niektórych zawodach, na przy-
k³ad artystycznych, zbyt d³uga przerwa, taka kil-
kuletnia, uniemo¿liwia wykonywanie zawodu.
I wtedy po prostu z zawodu siê wychodzi i ma siê
do koñca ¿ycia skazê, ¿e zmarnowa³o siê studia,
ale te¿ zmarnowa³o siê pewn¹ harmoniê rodzin-
n¹ – bo dobra praca, zadowolenie z pracy równie¿
wp³ywa na harmoniê w rodzinie i na pozytywne
wychowanie dzieci. O takich sprawach nie wolno
zapominaæ.

Poza moj¹ trosk¹ zwi¹zan¹ z kontrol¹… Chcia-
³abym, ¿eby rz¹d czy ustawodawca zaj¹³ jakieœ
stanowisko, to znaczy, ¿eby to by³o okreœlone i je-
dnoznaczne, ¿e kontrolowanie dzia³añ musi mieæ
miejsce. Ta ustawa nie mo¿e mieæ tylko charakte-
ru deregulacyjnego. Ja rozumiem, ¿e poszerzamy
mo¿liwoœæ wyboru, mo¿liwoœæ dzia³ania, mo¿li-
woœæ realizowania siê zawodowego osób, które na
przyk³ad przesz³y na wczeœniejsz¹ emeryturê, ale
te osoby pod wzgledem zawodowym, fachowym –
chodzi na przyk³ad o pielêgniarki, nauczycielki,
przedszkolanki itd. – mog¹ kontynuowaæ pracê,
zw³aszcza ¿e j¹ dobrze znaj¹, lubi¹, co przecie¿ te¿
bêdzie mia³o swoje odbicie w pracy wykonywanej.
Niemniej jednak kontrola musi byæ, bo rzeczywi-
œcie czyha szereg ró¿nych niebezpieczeñstw.

I ¿eby nie przed³u¿aæ, powiem o drugiej sprawie
bêd¹cej moj¹ trosk¹. A jest to sprawa tego, czego
ta ustawa jednoznacznie nie okreœla. Chodzi
o stan zdrowia osób, które bêd¹ zajmowa³y siê
dzieæmi. Bo w niektórych artyku³ach, tak jak na
przyk³ad w art. 13 dotycz¹cym wolontariusza, jest
napisane, ¿e taka osoba na podstawie ustawy
podlega obowi¹zkowi badania sanitarno-epide-
miologicznego, a ju¿ na przyk³ad w odniesieniu do
dyrektora czy opiekuna takiego zapisu nie ma.
Myœlê, ¿e zamiast rozbijaæ przepisy czy rozprze-
strzeniaæ je, dodaj¹c je w odniesieniu do ka¿dego
wymienionego zawodu czy funkcji… Chcia³abym
w³aœnie zg³osiæ poprawkê dotycz¹c¹ ujednolice-
nia sprawy œwiadectw zdrowotnych ludzi zajmu-
j¹cych siê dzieæmi, bo uwa¿am, ¿e to jest szalenie
wa¿ne.

Otó¿ chcê wnieœæ poprawkê, by w rozdziale 1 po
art. 3 dodaæ art. 3a w brzmieniu: „Osoby sprawu-
j¹ce, na podstawie ustawy, opiekê nad dzieæmi
w wieku do lat trzech podlegaj¹ obowi¹zkowym
badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie
z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u lu-
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dzi” – i tu s¹ wymienione wszystkie adresy „Dzien-
nika Ustaw”. Przyjêcie tej poprawki bêdzie wi¹za-
³o siê ze skreœleniem ust. 4 w art. 13 i ze skreœle-
niem art. 37, które tylko do dwóch niejako funkcji
odnosz¹ kwestiê badañ. Poprawka, jak myœlê,
ujednolici³aby ten obowi¹zek wobec wszystkich
osób sprawuj¹cych opiekê. Dziêkujê bardzo. (Ok-

laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Poniewa¿ pan senator Paszkowski nas opuœci³,

to teraz pan senator Boszko. Proszê bardzo. Te¿
nas opuœci³? A, to pani senator Rotnicka, proszê
bardzo. Nast¹pi³ jakiœ exodus potencjalnych
mówców.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Du¿o ju¿ powiedziano na temat wszystkich za-

gadnieñ, ja wiêc chcia³abym tylko króciutko usto-
sunkowaæ siê, a w³aœciwie wypowiedzieæ swoje
zdanie zmierzaj¹ce do tego, by minister w³aœciwy
do spraw zabezpieczenia spo³ecznego prowadzi³
pewien monitoring procesu realizacji tej ustawy,
¿eby upowszechnia³ informacje o formach opieki
nad dzieckiem w wieku do lat trzech, inspirowa³
badania, ekspertyzy itd. Dlaczego o tym mówiê?
Dlatego ¿e pewne uregulowania s¹ nowe i chcieli-
byœmy, tak po roku czy po dwóch latach, dowie-
dzieæ siê, jak w³aœciwie ta ustawa funkcjonuje,
czy s¹ miejsca, w których nale¿a³oby j¹ poprawiæ,
czy te¿ nie. Nie rozwodz¹c siê szczegó³owo nad t¹
poprawk¹, sk³adam j¹, a komisja bêdzie nad ni¹
dyskutowa³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
I pan senator przewodnicz¹cy Augustyn. Pro-

szê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!

Bi³em brawo pani senator Borys-Damiêckiej,
dlatego ¿e te¿ uwa¿am, ¿e ta ustawa niesie dobro.
Nie musi nas zachwycaæ zmiana modelu polskich
rodzin, nie wszyscy musimy popieraæ zmianê sys-
temu wartoœci, którymi m³ode polskie rodziny siê
rz¹dz¹, ale musimy je braæ pod uwagê. Ta ustawa
wychodzi naprzeciw potrzebom bardzo wielu m³o-
dych rodzin, które chc¹, próbuj¹ ³¹czyæ swoje za-
anga¿owanie zawodowe z opiek¹ nad dzieæmi. To

ma dla tych rodzin ogromne znaczenie, dlatego ¿e
we wszystkich krajach w Europie, które maj¹ bo-
gaty system wsparcia rodziny w funkcjach opie-
kuñczych, rodzi siê najwiêcej dzieci. Ta ustawa
jest na rzecz dzieci, a nie przeciwko nim, jest
w tym celu, by m³ode rodziny nie ba³y siê mieæ
dzieci, bo bêd¹ mog³y otrzymaæ wsparcie, gdy bê-
d¹ tego potrzebowa³y, i to tylko wtedy, kiedy tak
zdecyduj¹.

Zapotrzebowanie na omawian¹ formê opieki
znacz¹co roœnie, ale zbyt du¿e ograniczenia
w funkcjonowaniu dzisiejszych ¿³obków prowa-
dz¹ do tego, ¿e ich ubywa, zamiast przybywaæ.
Oczywiœcie ludzie musz¹ sobie jakoœ radziæ, wiêc
rozprzestrzenia siê szara strefa, nad któr¹ nikt nie
czuwa – ani nad standardami, ani nad tym, jakie
tam s¹ przep³ywy finansowe, ale te¿, co gorsza,
nie daje to szans pracuj¹cym w tym uk³adzie lu-
dziom na dopracowanie siê w przysz³oœci jakichœ
œwiadczeñ emerytalnych. To s¹ niektóre z moty-
wów, dla których podjêto siê przygotowania tej
ustawy, i to w sytuacji, kiedy rz¹d nie ma pieniê-
dzy, kiedy jest bardzo krytyczny moment dla fi-
nansów pañstwa. I tu chwa³a wszystkim tym se-
natorom i pos³om, którzy zdecydowali siê zmieniæ
poziom subwencjonowania partii politycznych,
bo skoro dzisiaj mówimy o jakichœ pieni¹dzach na
rzecz rodzin, które oczekuj¹ pomocy pañstwa, to
w³aœnie dlatego, ¿e my, politycy, zdecydowaliœmy
siê zmniejszyæ subwencje na partie polityczne
i przeznaczyæ je, jak s¹dzê, na znacznie szlachet-
niejszy cel.

Ustawa nazywana jest ustaw¹ ¿³obkow¹ nie-
s³usznie. Nie koncentrujmy siê tylko na ¿³obkach.
Ta ustawa daje szerok¹ paletê mo¿liwoœci rodzi-
nie, by wybra³a najlepsz¹ z mo¿liwych wersji, naj-
lepsze rozwi¹zanie. Mo¿e siê przecie¿ okazaæ, ¿e
jeden z cz³onków rodziny dostanie wreszcie op³a-
cony ZUS i bêdzie wtedy móg³ zaj¹æ siê opiek¹ nie
tylko nad swoim dzieckiem, ale tak¿e œwiadczyæ tê
us³ugê w przypadku dzieci s¹siadów. Dzisiaj te¿
rodziny czêsto tak siê organizuj¹, próbuj¹c sobie
radziæ, tyle tylko, ¿e dzieje siê to poza legalnym ob-
iegiem gospodarczym. Tu zaœ mamy kluby dzie-
ciêce, opiekunki dzieciêce i mamy nianie, które
mog¹, w myœl tej ustawy, wzbogaciæ ofertê, z któ-
rej rodzina mo¿e – ale przecie¿ podkreœlmy: nie
musi – skorzystaæ.

Chcemy równie¿ umo¿liwiæ powstawanie no-
wych ¿³obków, bo czasem mo¿e siê okazaæ – i czê-
sto siê okazuje – ¿e nie ma innego wyjœcia. Ta
ustawa zachêca samorz¹dy do ich tworzenia po-
przez danie mo¿liwoœci dofinansowania. To jest
du¿a sprawa. Mam nadziejê, ¿e samorz¹dy, które
sprawdzi³y siê w takim monta¿u w wielu momen-
tach, w wielu miejscach – schetynówki, orliki
itd.… Próbujemy teraz zastosowaæ w polityce ro-
dzinnej w³aœnie ten schemat: dzielimy siê obo-
wi¹zkiem pó³ na pó³. Przecie¿ dzisiaj prowadzenie
¿³obków jest obowi¹zkiem gminy. Po to dajemy te
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pieni¹dze, ¿eby zachêciæ samorz¹dy do tworzenia
¿³obków. I wiem, ¿e oprócz tych, którzy jak zawsze
kontestuj¹, jest bardzo wiele samorz¹dów, które
mówi¹: chcemy to zrobiæ, czekamy na tê ustawê.
Poza tym stwarzamy mo¿liwoœæ tworzenia ¿³ob-
ków w zak³adach, w czêsto bogatych, czêsto sfe-
minizowanych instytucjach, w których dzieci wy-
magaj¹cych opieki jest bardzo du¿o. W³aœnie tam,
w miejscu, gdzie mama nawet w przerwie œniada-
niowej bêdzie mog³a zajrzeæ, bêdzie mo¿na stwo-
rzyæ tak¿e ¿³obek czy klub dzieciêcy i tak¹ opiekê
zapewniæ. W tym celu zwiêkszamy mo¿liwoœæ od-
pisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ pracowni-
czych. Tak wiêc ta ustawa naprawdê daje du¿e
szanse na wzbogacenie oferty opiekuñczej dla
maluchów.

I ta szara strefa, proszê pañstwa. Jeszcze raz
chcê podkreœliæ, ¿e dajemy szansê zatrudnionym
dziœ na dziko osobom – najczêœciej kobietom, ale
nie tylko, bo czêsto i mê¿czyznom – by sta³y siê
pracownikami zatrudnionymi co prawda na umo-
wê miêdzy zainteresowanymi, ale otrzymuj¹cymi
z bud¿etu pañstwa wsparcie na ZUS. To tak¿e jest
spory wysi³ek. Chcemy go podj¹æ, a¿eby uregulo-
waæ te kwestie.

A teraz kilka s³ów o poprawkach. Najpierw od-
niosê siê do poprawki pana senatora Cimoszewi-
cza. Jasne, dobra informacja jeszcze nikomu nie
zaszkodzi³a, mo¿e pomóc w podjêciu racjonalnej
decyzji. Ale mamy tutaj powa¿n¹ trudnoœæ. Trze-
ba jasno powiedzieæ, ¿e nie ma jednobrzmi¹cych
ekspertyz w tej sprawie, czêsto we wnioskach s¹
wykluczaj¹ce siê ekspertyzy. Co da rodzicom in-
formacja, ¿e jedni eksperci mówi¹ tak, a drudzy
inaczej? A gdyby ministerstwo niektóre z frag-
mentów tych ekspertyz z jakichœ wzglêdów pomi-
nê³o, to czy rzeczywiœcie nie pojawi³aby siê mo¿li-
woœæ roszczeñ, ¿e ktoœ oszuka³ albo da³ informa-
cjê niepe³n¹?

Mnie siê wydaje, ¿e ta propozycja, któr¹ sk³a-
damy wspólnie z pani¹ senator Rotnick¹, nie tyl-
ko jest przyk³adem dobrej praktyki, o czym mówi-
³a kole¿anka i o czym mówi³ te¿ pan senator Cimo-
szewicz, pan premier, ¿e ka¿d¹ ustawê… A wiêc
nie tylko daje siê szansê wdro¿enia dobrej prakty-
ki. Bo zawsze powinniœmy monitorowaæ przy
okazji du¿ych zmian to, jak one s¹ wdra¿ane,
a przede wszystkim wychodziæ naprzeciw tym,
którzy zg³aszaj¹ w¹tpliwoœci, czy dobrze robimy,
czy dzieciom nie dzieje siê krzywda. Ale pamiêtaj-
my te¿, ¿e chodzi o dzieci od zera do trzech lat,
a w sensie rozwojowym jest to bardzo du¿y prze-
dzia³. Inaczej rzecz siê ma z dzieæmi bardzo ma-
leñkimi, inaczej, jak mówi³ pan senator Lewan-
dowski, z dzieæmi maj¹cymi dwa lata, jeœli na
przyk³ad rozwijaj¹ siê u nich wspania³e uzdolnie-
nia i wymagaj¹ fachowca, którego my chcemy
w ustawie zapewniæ, w³aœnie odchodz¹c od ZOZ,

a zmierzaj¹c bardziej w kierunku placówki edu-
kacyjnej. Nie jest to zatem takie jednoznaczne.
Wydaje mi siê, ¿e monitoring w jakiejœ czêœci po-
zwoli nam siê uchroniæ przed b³êdami, a w jakiejœ
czêœci bêdzie to w³aœnie dobr¹ praktyk¹.

Jest te¿ taka kwestia bêd¹ca pewnym dorob-
kiem Senatu. Otó¿ rz¹d proponowa³ mo¿liwe dofi-
nansowanie do 50% kosztów realizacji zadania.
Sejm, wychodz¹c troszkê za daleko, bez odpowie-
dniego zabezpieczenia proponowa³ podwy¿szenie
tego w przypadku programów do 70%. My propo-
nujemy realne rozwi¹zanie, myœlê, ¿e trafiaj¹ce
w sedno sprawy, mianowicie takie, ¿eby to dofi-
nansowanie do 70% by³o mo¿liwe, ale tylko
w przypadku tych samorz¹dów, które siê zdecy-
duj¹ na prowadzenie ¿³obków integracyjnych.
Jest nies³ychanie wa¿ne, byœmy tych placówek
przed dzieæmi niepe³nosprawnymi, broñ Bo¿e, nie
zamykali. I ¿ebyœmy tych, którzy siê na to zdecy-
duj¹, specjalnie premiowali poprzez zwiêkszenie
zatrudnienia opiekunów.

Chcia³bym siê te¿ odnieœæ do g³osów mó-
wi¹cych o niani, piastunce, piastunie. Mamy tu-
taj pewien problem odnosz¹cy siê, ¿e tak powiem,
do kwestii genderowej, równouprawnienia. „Nia-
nia” jest kojarzona z „pani¹”, a tak jak mówi³em,
coraz czêœciej tê opiekê sprawowaæ bêd¹ mê¿czyŸ-
ni. Wydaje mi siê, ¿e rozs¹dn¹ propozycj¹ by³oby,
a¿ebyœmy zast¹pili to pojêciem „opiekun rodzin-
ny”. Wydaje siê to o tyle dobre, ¿e wysy³alibyœmy
do tych ludzi, których chcemy, jak mówiê, wy-
ci¹gn¹æ z szarej strefy, taki sygna³, ¿e oni staj¹ siê
fachowcami od czegoœ, ¿e to mo¿e byæ ich normal-
nym zawodem, normalnym Ÿród³em dochodów,
dziêki któremu mogliby siê utrzymaæ. Uwa¿am,
¿e to by³oby jakimœ kompromisem.

Zg³aszam zatem te poprawki dotycz¹ce wielko-
œci dofinansowania, kwestii monitorowania oraz
zast¹pienia okreœlenia „niania” sformu³owaniem
„opiekun rodzinny” ze wszystkimi konsekwencja-
mi, które to rodzi.

Jeœli pani marsza³ek da mi jeszcze minutkê, to
ja nie bêdê zabiera³ drugi raz g³osu. Jeszcze jedno
chcê dorzuciæ.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Czyli policzê
to panu jako ten dodatkowy regulaminowy czas
wypowiedzi.)

Chcia³bym siê odnieœæ do jeszcze jednej spra-
wy, która na posiedzeniu komisji budzi³a bardzo
du¿e emocje. Dobrze by by³o j¹ tutaj wywo³aæ. A co
z tymi, którzy dzisiaj w ramach dzia³alnoœci go-
spodarczej prowadz¹ ¿³obki, kluby dzieciêce? One
siê trochê inaczej nazywaj¹, bo trzeba by³o ucie-
kaæ od tamtego nazewnictwa i obostrzeñ doty-
cz¹cych wymogów, chocia¿by sanitarnych. Usta-
wa mówi, ¿e oni w ci¹gu trzech lat maj¹ siê dosto-
sowaæ. To nie jest zgodne z przed³o¿eniem rz¹du,
który chcia³, a¿eby ta ustawa w znacznej czêœci
mia³a charakter deregulacyjny. I dlatego warto,
¿ebyœmy, proceduj¹c nad t¹ ustaw¹, spokojnie
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rozwa¿yli tê kwestiê. Zwolennicy pozostawienia
dzia³ania tamtych placówek na dotychczasowych
zasadach mówi¹: nie ucinajmy tego, co funkcjo-
nuje, ustawa ma byæ wartoœci¹ dodan¹, a nie ma
zast¹piæ jedno drugim. Ci, którzy chc¹ wprowa-
dzenia jednolitych standardów, boj¹ siê, ¿e w tych
placówkach, na co wskazuje chocia¿by raport
rzecznika praw dziecka, nie zawsze dziej¹ siê rze-
czy dobre. S¹ luksusowe, wspania³e, z monitorin-
giem, nauczaniem, itd., ale s¹ i takie, w których to
nie wygl¹da dobrze.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jedna minu-
ta, Panie Senatorze.)

I w tej ostatniej minucie chcê powiedzieæ, ¿e bar-
dzo trudno jest wywa¿yæ te racje, bo tak naprawdê
kodeks rodzinno-opiekuñczy w umowie cywilno-
prawnej zobowi¹zuje rodziny do tego, ¿eby monito-
rowa³y, jaka jest opieka w tej prywatnej placówce.
Tak? I jeœli nie dopilnuj¹ tego, to nawet nak³ada siê
sankcje. Tak? Na pewno tak jest, bo ka¿dy, kto nie
zapewnia opieki ma³oletniemu, podlega odpowie-
dzialnoœci. Tak wiêc niew¹tpliwie pierwszym pod-
miotem, który powinien czuwaæ nad tym, jaka jest
ta opieka, powinni byæ sami rodzice. Jednak nie
zawsze jest to mo¿liwe. Mówi siê te¿ przy tej okazji
o kwestiach równoœci gospodarczej w obrocie go-
spodarczym. Rzeczywiœcie, mo¿na powiedzieæ, ¿e
gdy bêd¹ tacy, którzy musz¹ spe³niaæ standardy,
a to kosztuje, to bêd¹ w gorszej sytuacji ni¿ ci, któ-
rzy bêd¹ mogli to prowadziæ na zasadach dzia³al-
noœci gospodarczej, bo ich to bêdzie kosztowa³o
mniej. Ale powiedzmy te¿ otwarcie, ¿e ci, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ na podstawie przepisów
o dzia³alnoœci gospodarczej, z dofinansowania
skorzystaæ nie mog¹, a ci drudzy owszem, bêd¹
mogli. Znowu jest tu nierównoœæ. Myœlê, ¿e o tym,
czy te racje siê równowa¿¹, czy nie, zdecydujemy
w g³osowaniach i podczas posiedzeñ komisji,
i podczas obrad plenarnych. Niezale¿nie od tego
chcia³em, ¿eby wszystkie racje, które by³y przed-
stawiane na posiedzeniach komisji i w nieformal-
nych rozmowach, znalaz³y odzwierciedlenie w dzi-
siejszej debacie. Dziêkujê za cierpliwoœæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, proszê o poprawki.
Bardzo proszê pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Sprawa wydawa³oby siê prosta, zmierzaj¹ca do

poprawienia warunków bytowych naszych ro-
dzin, do zapewnienia opieki nad dzieæmi, do zape-

wnienia zarazem rodzicom mo¿liwoœci kontynuo-
wania zatrudnienia, jednak¿e wywo³uj¹ca – i s³u-
sznie, moim zdaniem – wiele emocji. Albowiem,
tak jak w przypadku ka¿dej sprawy, w której przy-
gotowuje siê rozwi¹zania prawne okreœlonego
problemu spo³ecznego, trzeba wyjœæ od podstaw,
od pewnych za³o¿eñ antropologicznych i od pew-
nej filozofii prawa. Dopiero potem mo¿na zastoso-
waæ w³aœciwe instrumenty.

Wydaje siê byæ oczywiste, ¿e chocia¿by z art. 71
konstytucji, która zobowi¹zuje pañstwo do tego,
aby w swojej polityce spo³ecznej i gospodarczej
uwzglêdnia³o dobro rodziny, a zarazem z filozofii,
która jest przyjmowana w Europie, zgodnie z któ-
r¹ pañstwo wzglêdem rodziny powinno dzia³aæ na
zasadzie pomocniczoœci, wynikaj¹ pewne roz-
wi¹zania prawne, które powinny byæ uchwalone.
Mianowicie rodzina powinna stanowiæ centrum
¿yciowe, centrum wychowania, opieki i pieczy
nad maleñkim dzieckiem, nad dziekiem do trze-
ciego roku ¿ycia. Zosta³o udowodnione, szczegó-
³owe nauki, takie jak psychologia, psychiatria,
w sposób jasny precyzuj¹, ¿e dziecko do trzeciego
roku ¿ycia rozwija w sobie najwa¿niejsze cechy
osobowoœci, cechy, które rzutuj¹ na powodzenie
albo niepowodzenie w dalszym okresie ¿ycia. Zo-
sta³o te¿ udowodnione, ¿e najw³aœciwsze œrodo-
wisko dla dziecka w tym wieku do rozwiniêcia
wszystkich po¿¹danych cech osobowoœci, zwi¹za-
nych z procesem socjalizacji, zwi¹zanych z proce-
sem nabywania okreœlonego systemu wartoœci,
zapewnia nie kto inny, jak tylko rodzina.

W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, jakie to po-
winny byæ rozwi¹zania. Otó¿ takie, jakie istnia³y
i to, o dziwo, istnia³y jeszcze w systemie komuni-
stycznym. Ja przypomnê, ¿e istnia³y systemy za-
si³ków wychowawczych, by³y p³atne urlopy wy-
chowawcze dla matek. Z tego zrezygnowano, nie-
stety. Powstaje pytanie, czy aby do tego nie po-
wróciæ. To jest jedyne rozwi¹zanie, które zape-
wnia poszanowanie prawa rodziców do wychowa-
nia dzieci i zarazem prawa dzieci do bycia wycho-
wywanymi w œrodowisku rodzinnym.

Rozwi¹zania, które dzisiaj chcemy przyj¹æ,
mog³yby byæ jedynie pewnego rodzaju uzupe³nie-
niem rozwi¹zañ prorodzinnych, takich jak urlopy
wychowawcze, przyzwoite zasi³ki rodzinne, z któ-
rych praktycznie te¿ zrezygnowano, bo przyjêcie
obecnej formu³y, to jest dochodu na poziomie bo-
daj¿e niespe³na 550 z³ per capita jako kryterium
pozwalaj¹cego na przyznanie zasi³ku rodzinnego,
jest zupe³nie anachroniczne. Ta granica jest taka
sama od kilku lat, mimo ¿e wzros³y i zarobki, i ko-
szty utrzymania. W zwi¹zku z tym w tej chwili jest
o kilka milionów mniej dzieci, a w³aœciwie rodzi-
ców uprawnionych do pobierania zasi³ku rodzin-
nego na te dzieci. To jest droga do rozwi¹zania
problemu funkcjonowania rodziny na godziwym
poziomie i zarazem zapewnienia rodzinie i dziec-
ku bycia razem.
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Gdyby takie rozwi¹zania by³y przyjête, to ewen-
tualnie mo¿na by siê zgodziæ z zapisami tej ustawy,
oczywiœcie z korektami wskazywanymi przez pañ-
stwa senatorów, ale stanowi¹ one rozwi¹zanie, któ-
re mo¿na by nazwaæ trochê mniejszym z³em, s³ab-
sz¹ alternatyw¹ wobec wychowania w rodzinie. Al-
bowiemtrzebapamiêtaæo tym, ¿ewiêkszoœæ rodzin,
znakomita wiêkszoœæ, w tym równie¿ kobiet, prefe-
ruje wychowanie dziecka w rodzinie, a nie w insty-
tucjach zastêpczych, takich jak ¿³obki, które stano-
wi¹ swojego rodzaju namiastkê rodziny, przez opie-
kunów dziennych – jest to zupe³nie nowa, teraz
wprowadzona instytucja – czy przez niañki, które,
jak wiadomo, funkcjonuj¹ od wiek wieków.

Dlatego zastanawiam siê nad tym, jaki jest po-
¿ytek z ustawy, któr¹ chcemy dzisiaj przyj¹æ.
Szczerze mówi¹c, wedle mojej opinii, najwiêk-
szym beneficjentem jest tu niestety ZUS. Nie
wiem, byæ mo¿e takie s¹ ukryte zamiary projekto-
dawców, byæ mo¿e chodzi o to, ¿eby ratowaæ ZUS,
który jest zagro¿ony, jak wiadomo, w swojej egzy-
stencji. Jak na razie, proponowane rozwi¹zania
prawne g³ównym œwiadczeniobiorc¹ czyni¹ ZUS.
Trzeba bêdzie rejestrowaæ poszczególne umowy,
jest tu nawet uregulowany sposób p³acenia sk³a-
dek, jest to rozdzielone miêdzy osoby, które zatru-
dniaj¹ niañki, a gminê, a g³ównym beneficjentem
jest Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Tak jak na wstêpie powiedzia³em, nie o to przecie¿
chodzi, chodzi o dobro dziecka, chodzi o dobro rodzi-
ny. Dlatego uwa¿am, ¿e jest pewnym elementem
wrêcz hipokryzji przyjmowanie tego typu rozwi¹zañ
prawnych w momencie, gdy nie mamy gwarancji po-
zostawienia dziecka w rodzinie, czyli gwarancji
zwi¹zanej z powrotem, tak jak to kiedyœ by³o, do go-
dziwego p³atnego urlopu wychowawczego i godzi-
wych zasi³ków rodzinnych. Uwa¿am, ¿e dopóki tego
nie uregulujemy, dopóty nie bêdziemy mieli wrêcz
prawa moralnego do wprowadzania regulacji, które
s¹ dzisiaj proponowane, a które w istocie doprowa-
dz¹ do wykorzenienia dziecka z rodziny i do powsta-
nia niepowetowanych szkód u tej rzeszy dzieci, które
nie trafi³yby do instytucji stanowi¹cych namiastkê
rodziny, gdyby nie brak dzia³añ ze strony pañstwa
umo¿liwiaj¹cych wychowanie dziecka w rodzinie.
Nie mo¿na przyjmowaæ swojego rodzaju, bym to na-
zwa³, etatystycznych rozwi¹zañ, które kieruj¹ siê je-
dynie interesem pañstwa, zw³aszcza interesem ZUS,
i zapominaæopodstawowyminteresie, jakimamyna
wzglêdzie, a mianowicie o interesie dziecka i rodziny.
Dlatego ja nie ukrywam, ¿e bêdê g³osowa³ przeciwko
tej ustawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Boszkê.
Bardzo proszê.

Senator Micha³ Boszko:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!

Znana jest powszechnie opinia wielu cenio-
nych lekarzy, psychologów, pedagogów, odpowie-
dzialnych rodziców, ¿e bez pogodnego i bezpiecz-
nego dzieciñstwa ca³e dalsze ¿ycie cz³owieka mo¿e
byæ kalekie. Nie trzeba te¿ nikogo przekonywaæ
o tym, jak wielk¹ rolê dla zdrowia psychicznego,
emocjonalnego i umys³owego dziecka w okresie
pierwszych trzech lat odgrywa rodzina. W tym
kontekœcie wyra¿am pogl¹d, ¿e nawet najlepszy
¿³obek nie jest w stanie zast¹piæ opieki sprawowa-
nej przez rodziców.

Je¿eli przyjmiemy, ¿e ustawa, nad któr¹ dziœ
debatujemy, zmierza do aktywizacji zawodowej
kobiet i umo¿liwienia im wczeœniejszego powrotu
do pracy, to taki cel z pewnoœci¹ osi¹gniemy.
Stworzymy te¿ nowe mo¿liwoœci pracy dla osób
bezrobotnych, które maj¹ predyspozycje i zami³o-
wanie do pracy opiekuñczo-wychowawczej.
Z uwagi na fakt, ¿e instytucjonalne formy opieki
nad dzieæmi do lat trzech nie zaspokajaj¹ nale¿y-
cie potrzeb w tym zakresie, tê inicjatywê ustawo-
dawcz¹ nale¿y oceniæ pozytywnie. Ale rodzi siê py-
tanie, czy myœl¹c o rozwi¹zywaniu problemów za-
trudnienia, aktywnoœci spo³ecznej, przy okazji nie
pogarszamy sytuacji ¿yciowej tych, którzy jeszcze
nie maj¹ g³osu, którzy wymagaj¹ m¹drej pomocy,
potrzebuj¹ bezpieczeñstwa, wielkiej troski, czu³o-
œci, ciep³a rodzinnego – czynników niezbêdnych
do budowy fundamentu na dalsze ¿ycie. Wiele
problemów, jakie tutaj podnoszono, wiele pytañ,
jakie tu zadano, œwiadczy o tym, ¿e ta ustawa,
choæ pewnie potrzebna, ma sporo niedomagañ, co
bardzo ³adnie wyakcentowa³ pan senator Cimo-
szewicz. Du¿e w¹tpliwoœci i niepokój budz¹ miê-
dzy innymi bardzo liberalne wymagania lokalowe,
jakie powinny spe³niaæ ¿³obki, kluby i miejsca
opieki dziennej, jak równie¿ kryteria dotycz¹ce
kwalifikacji pracowników. Wyra¿am pogl¹d, ¿e
spoœród zaproponowanych form opieki najlep-
szym i sprawdzonym rozwi¹zaniem jest opieka
sprawowana przez nianiê. Deklaracja o ubezpie-
czeniu spo³ecznym jest propozycj¹ bardzo cenn¹
i bêdzie motywowa³a do rejestracji dzia³alnoœci
wiele osób, które dotychczas nie korzysta³y z for-
malnych uprawnieñ pracowniczych.

Podsumowuj¹c, pragnê powiedzieæ, ¿e propono-
wane rozwi¹zania konsultowa³em z ró¿nymi specja-
listami i œrodowiskami, wys³ucha³em wielu uwag
i wniosków. Na ich podstawie wyra¿am nastêpuj¹c¹
opiniê. Ustawa o opiece nad dzieæmi w wieku do lat
trzech stworzy mo¿liwoœæ objêcia wiêkszej liczby
dzieci opiek¹ instytucjonaln¹ iumo¿liwiwielukobie-
tom wczeœniejszy powrót do pracy. W trosce o zdro-
wie i jakoœæ¿yciapolskichdzieci, ich rodzin, a tak¿e–
w przysz³oœci – ca³ego spo³eczeñstwa, w imieniu œro-
dowiska, o którym mówi³em, korzystaj¹c z podpo-
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wiedzi zawartych w piœmie Fundacji „ABCXXI” pro-
wadzonej przez pani¹ prezes Irenê KoŸmiñsk¹,
chcia³bym zaproponowaæ kilka poprawek, których
wprowadzeniedoustawypozwoliprzynajmniej czêœ-
ciowo udoskonaliæ omawiane regulacje prawne.

Po pierwsze, proponujê wprowadzenie wymogu
uzyskania od pediatry zaœwiadczenia o stanie
zdrowia dziecka kwalifikuj¹cego je do oddania do
¿³obka, w tym ka¿dorazowo po chorobie. Po drugie,
wprowadzenie trwaj¹cego od dwóch do czterech
tygodni okresu adaptacji dziecka do warunków
¿³obka, podczas którego matka lub inna bliska
osoba przebywa³aby w ¿³obku wraz z dzieckiem.
Stopniowo skraca³aby swój pobyt, w miarê jak
dziecko przyzwyczaja³oby siê do nowej opiekunki.
W przypadku klubów jest bowiem powiedziane, ¿e
rodzice mog¹ uczestniczyæ w zajêciach, a w przy-
padku ¿³obków tego zapisu nie ma. Po trzecie,
wprowadzenie obowi¹zku posiadania przez ¿³obek
ogródka przystosowanego do zabaw i ruchu dzieci
na œwie¿ym powietrzu. I w pe³ni popieram wniosek
pana senatora Rulewskiego. Kolejna kwestia:
przyjêcie minimum 3 m2 powierzchni przypadaj¹cej
na jedno dziecko w pomieszczeniach, w których prze-
bywaj¹ i bawi¹ siê dzieci. Nastêpna sprawa: zmniej-
szenie liczby dzieci przypadaj¹cych na jedn¹ opie-
kunkê do szeœciorga w przypadku dzieci zdrowych
powy¿ejosiemnastegomiesi¹ca¿yciaorazdoczworga
w przypadku dzieci poni¿ej osiemnastego miesi¹ca
¿ycia lub niepe³nosprawnych. Ale podzielam pogl¹d,
¿e mo¿na by³oby policzyæ tak, aby na piêtnaœcioro
dzieci by³o dwóch opiekunów – to by³oby bezpieczne
i chyba nawet korzystniejsze. Ponadto zmniejszenie
liczby dzieci przypadaj¹cych… o tym ju¿ mówi³em.
Nastêpnie wprowadzenie wymogu sprawdzenia pre-
dyspozycji psychicznych opiekuna do sprawowania
opieki nad ma³ymi dzieæmi, co jest chyba bardzo wa¿-
ne z uwagi na ró¿ne zjawiska, o których czêsto s³yszy-
my w œrodkach masowego przekazu.

Z uwag¹ bêdziemy obserwowaæ – pani senator ju¿
wczeœniej o tym mówi³a – efekty nowych uregulowañ
prawnych w praktyce. Uzyskana wiedza i doœwiad-
czenie prawdopodobnie pomog¹ nam wyeliminowaæ
ró¿ne niedoskona³oœci tej ustawy, budz¹ce – co by³o
widaæ–tyleniepokoju i takwielepytañ.Niezale¿nieod
tego, ¿ebêdziemydoskonaliænowe formy,któremoim
zdaniem s¹ potrzebne, powinniœmy te¿ nieustannie
i pilnie poszukiwaæ rozwi¹zañ bardziej prorodzin-
nych, które zapewni¹ w optymalnym stopniu szczêœ-
liwe ¿ycie i prawid³owy rozwój dziecka blisko matki,
blisko ojca i blisko rodzeñstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator zg³asza³ poprawki, tak? S¹, dziê-

kujê uprzejmie.
Bardzo proszê, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Nie wiem, co mia³o znaczyæ to westchnienie, ale

przyjmujê to za dobr¹ monetê.
Pani Marsza³ek! Pani Sekretarz! Wysoka Izbo!

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Tak na dobr¹ sprawê po wszystkich wyst¹pie-

niach, które dzisiaj, w czasie debaty mia³y miejsce
na tej sali, trudno mieæ jedno zdanie na temat tej
ustawy. Faktem jest, ¿e to jest ustawa niezwykle
oczekiwana, oczekiwana przede wszystkim
w kontekœcie tego, ¿eby rodzice mogli jakoœ fun-
kcjonowaæ w dzisiejszych trudnych czasach. Ja
w tej ustawie dopatrujê siê takich plusów: rzeczy-
wiœcie oboje rodzice bêd¹ mogli podj¹æ zatrudnie-
nie, bêd¹ mogli mieæ wiêkszy wk³ad w bud¿et do-
mowy. Ale jednoczeœnie pojawia siê pytanie: czy
propozycja, która w³aœnie wysz³a od rz¹du, nie
mog³aby iœæ dwutorowo? Swoj¹ drog¹ ciekawe –
choæ mo¿e teraz nie czas zadawaæ panu ministro-
wi Buciorowi takie pytanie – czy s¹ jakieœ staty-
styki na temat tego, jakiej opieki nad swoimi
dzieæmi oczekiwaliby rodzice. Czy takiej, w ra-
mach której dziecko mog³oby przebywaæ w ¿³ob-
ku, czy polegaj¹cej na tym, ¿e rz¹d wspomóg³by
w jakiejœ formie rodzinê, co spowodowa³oby, ¿e je-
dno z rodziców mog³oby zostaæ w domu i zajmo-
waæ siê dzieckiem, dzieæmi? Prawda jest taka,
proszê pañstwa, ¿e jak gdyby wyczuwam, i¿ my na
tej sali, gdy dyskutujemy o tej ustawie, mówimy
o jednym dziecku w rodzinie. A tak nie jest. Usta-
wa ¿³obkowa mówi o dzieciach do lat trzech, ale
przecie¿ w rodzinie s¹ tak¿e inne dzieci i matki i oj-
cowie zajmuj¹ siê tak¿e nimi. Ta ustawa w pewien
sposób wskazuje nam tylko problem dzieci naj-
mniejszych, ale je¿eli mama zostaje w domu, je¿e-
li nie pracuje, a pobiera jakieœ dodatkowe œwiad-
czenia, to ma mo¿liwoœæ dobrze zaj¹æ siê równie¿
starszymi dzieæmi.

Proszê pañstwa, trudno nie zgodziæ siê z tym,
co powiedzia³ senator Cichoñ, ¿e to jest… Po tym,
co powiedzia³em, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to
jest trochê droga na skróty. A przecie¿ dzia³ania,
o których wspomnia³em, dotycz¹ce nie tylko
ustawy ¿³obkowej, ale i wspierania rodziny, mo¿-
na by prowadziæ równolegle. Tutaj pewne kwestie
jak gdyby troszeczkê œcieraj¹ siê ze sob¹, nie
wspó³graj¹. Je¿eli teraz mamy do czynienia
z ustaw¹, która wychodzi w pewien sposób na-
przeciw oczekiwaniom spo³ecznym, a jednoczeœ-
nie rodziny dostaj¹ po g³owie ustaw¹ o przemocy
w rodzinie…

Proszê pañstwa, teraz mo¿e kwestia poprawek.
Poprawka, która wywo³uje tutaj du¿o emocji, mó-
wi o tym, ¿e rodzice powinni byæ informowani
o tym, ¿e dziecko w ¿³obku… niekoniecznie siê po-
winno znaleŸæ. No to idŸmy dalej. Czy w takim ra-
zie taka informacja nie powinna docieraæ do ro-
dziców, których dzieci id¹ do pierwszej klasy
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w wieku lat szeœciu? Czy taka statystyka, czy ta-
kie badania równie¿ by³y prowadzone? Bo mo¿e-
my zak³adaæ, ¿e skoro ta ustawa mówi w tej chwili
o tym, ¿e istnieje jakieœ zagro¿enie, o którym ro-
dzice bêd¹ musieli byæ powiadomieni, to na tej za-
sadzie minister Hall i ministerstwo edukacji po-
winno pracowaæ nad ustaw¹ dotycz¹c¹ szeœcio-
latków. Poza tym ja siê obawiam, ¿e nawet je¿eli
za³o¿ymy, ¿e jest w tym pewna logika, to pewnie
bêdzie to po prostu przepis martwy, to nie bêdzie
egzekwowane. Rodzice dostan¹ ileœ tam ró¿nego
rodzaju broszur, ileœ ró¿nych opinii, a tak na do-
br¹ sprawê w tym wszystkim chodzi o to, ¿eby
dziecko mia³o opiekê w czasie, kiedy rodzice bêd¹
pracowaæ.

Wspomniana przez pana senatora Rulewskie-
go poprawka o ogródkach. Tu znowu mam pewne
w¹tpliwoœci. Niby w porz¹dku, dzieci bêd¹ prze-
bywa³y na œwie¿ym powietrzu. Ale gdzie na przy-
k³ad w centrum Warszawy czy w œrodku Œl¹ska
jest œwie¿e powietrze? Wyprowadzanie dzieci do
takiego ogródka… Czasami byæ mo¿e zamkniêcie
dzieci w jakimœ przyjaznym pomieszczeniu jest
bardziej ekologiczne ni¿ wyprowadzanie ich na
dwór. Nie wiem, to ju¿ pañstwu poddajê pod roz-
wagê.

Kolejna kwestia, ta dotacja 70% dla samo-
rz¹dów. Wydaje mi siê, ¿e intencja rz¹du akurat
tutaj nie powinna byæ… Chcia³bym poddaæ j¹ pe-
wnej krytyce. Otó¿ zak³ada siê, ¿e te 70% dostan¹
tylko te samorz¹dy, które bêd¹ organizowa³y ¿³ob-
ki integracyjne. Ale my musimy pamiêtaæ o jednej
sprawie: ta ustawa nie jest adresowana tylko i wy-
³¹cznie do samorz¹dów wielkomiejskich, takich
jak w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, gdzie
rzeczywiœcie jest bardzo du¿a liczba mieszkañ-
ców, tylko ta ustawa jest adresowana tak¿e do sa-
morz¹dów gminnych. A co bêdzie w sytuacji, je¿eli
nie ma dzieci niepe³nosprawnych – i bardzo dob-
rze – w oœrodkach gminnych? Czyli my tak na-
prawdê od razu stawiamy te samorz¹dy, jeœli cho-
dzi o pozyskiwanie œrodków finansowych, w gor-
szej sytuacji, powodujemy, ¿e pod tym wzglêdem
staj¹ siê one samorz¹dami drugiej kategorii.

Dlatego chcia³bym wnieœæ poprawkê, która te
70% daje wszystkim samorz¹dom – bez wzglêdu
na to, czy s¹ to samorz¹dy, które bêd¹ tworzy³y
¿³obki integracyjne, czy te¿ nie.

Proszê pañstwa, teraz chcia³bym poruszyæ
kwestiê przebywania rodziców w ¿³obku. Ja jes-
tem akurat osob¹… Moja ma³¿onka jest nauczy-
cielk¹ w oddziale przedszkolnym, uczy w zerówce,
i ja nieraz przys³uchujê siê jej wypowiedziom.
Zdarza siê, ¿e starsze dzieci ni¿ trzyletnie nie chc¹
pozostawaæ w tej¿e placówce, p³acz¹ za rodzica-
mi. I teraz, proszê pañstwa, wyobraŸmy sobie ta-
k¹ oto sytuacjê, ¿e ka¿da mama zostaje ze swoim
dzieckiem w ¿³obku. To jak w tej sytuacji nauczy-

cielka czy opiekunka ma poprowadziæ jakiekol-
wiek zajêcia? Jest to po prostu technicznie nie-
mo¿liwe, my w ten sposób wi¹¿emy rêce wycho-
wawcy. Uwa¿am, ¿e dla dziecka jest to w istocie
dobre rozwi¹zanie, ale ono po³o¿y, ¿e siê tak wyra-
¿ê, ca³y proces wychowawczy.

I ostatnia moja poprawka, bo chcia³bym z³o¿yæ
dwie, proszê pañstwa, idzie troszeczkê dalej
w materii ³¹czenia ¿³obków w zespo³y. I tutaj zno-
wu, moim zdaniem, trzeba siê upomnieæ o mniej-
sze samorz¹dy. W przypadku du¿ych oœrodków,
gdzie tych ¿³obków jest kilka czy kilkanaœcie, tego
problemu nie ma, ale je¿eli na terenie oœrodków
wiejskich czy gminnych ¿³obek jest tylko jeden, to
co wtedy? W zwi¹zku z tym chcia³bym zapropono-
waæ takie rozwi¹zanie, aby ¿³obki mog³y byæ
w³¹czane w zespo³y szkó³, które ju¿ funkcjonuj¹
na terenie gminy. Chodzi o to, ¿eby mo¿na by³o
unikn¹æ koniecznoœci powo³ywania dodatkowego
dyrektora, tworzenia dodatkowej ksiêgowoœci
itp., itd. Myœlê, ¿e taki zapis by³by adresowany
w³aœnie do œrodowisk wiejskich i do tych ma³ych
oœrodków.

Pani Marsza³ek, bardzo dziêkujê i opuszczam
mównicê. Mam nadziejê, ¿e pani…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Tak, ja liczy³am na poprawki pana senatora.
Dziêkujê œlicznie i bardzo proszê o te popraweczki.

A teraz zapraszam pana senatora Leona Kiere-
sa. Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
Ja wracam do kwestii, które podnios³em w py-

taniach skierowanych do pana ministra. Nie bêdê
siê odnosi³ do na pewno bardzo szlachetnych
w intencjach, szczerych, a niekiedy dojmuj¹cych
wypowiedzi marsza³ka Cimoszewicza, senatora
Boszki, pani senator sprawozdawcy, senatora
Augustyna czy senatora Kalety, który dzisiaj te¿
w wartoœciowy merytorycznie sposób odniós³ siê
do problemów tej ustawy, co przecie¿ nie zawsze –
u¿ywam tu, Panie Senatorze, liczby mnogiej –
nam siê zdarza w dyskusjach.

Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden aspekt,
pewnie nudny, a mianowicie na warstwê legisla-
cyjn¹ tej ustawy, na pewne rozwi¹zania i sposób
ich ujêcia w regulacjach prawnych ustawy.

Ta ustawa jest ustaw¹ szczególn¹, odnosz¹c¹
siê do systemu oœwiaty, i jako taka powinna za-
wieraæ pewne swoiste rozwi¹zania albo nawi¹zu-
j¹ce do tych regulacji prawnych, które maj¹
zwi¹zek z systemem oœwiaty czy nawet z syste-
mem opieki zdrowotnej w Polsce. To, co mnie na-
dal niepokoi, Panie Ministrze, to w³aœnie odnie-
sienie w rozdziale 3 do ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej i problem kwalifikowania
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prowadzenia ¿³obka lub klubu dzieciêcego jako
dzia³alnoœci gospodarczej regulowanej. Oczywi-
œcie, mo¿na by by³o przejœæ do porz¹dku dzienne-
go nad tym zagadnieniem, a moje wyst¹pienie uz-
naæ za kontrowersyjne albo przynajmniej niepo-
trzebnie m¹c¹ce ten dobry obraz techniki legisla-
cyjnej, któr¹ zastosowano podczas budowy tej
ustawy, jej systematyki i warstwy s³ownej okreœ-
lonych rozwi¹zañ prawnych. Tyle tylko, ¿e te moje
w¹tpliwoœci – byæ mo¿e sam z nimi pozostanê –
odnosz¹ siê do nastêpuj¹cych kwestii. Je¿eli uz-
najemy prowadzenie ¿³obka b¹dŸ klubu dzieciê-
cego za szczególn¹ formê dzia³alnoœci gospodar-
czej, to powstaj¹ takie pytania, jak to odnosz¹ce
siê do sytuacji finansowej tych dwóch jednostek
organizacyjnych. Pewne rozwi¹zania dotycz¹ce
gospodarki finansowej ¿³obków i klubów zosta³y
ujête w tej ustawie, ale mój niepokój budzi kwe-
stia, czy przez odniesienie rozwi¹zañ tej ustawy
do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
przepisy dotycz¹ce gospodarki finansowej przed-
siêbiorców te¿ bêd¹ siê tutaj odnosi³y. Wydaje siê,
¿e jest to naturalne. Czyli innymi s³owy, czy ta sy-
tuacja prywatnego przedsiêbiorcy prowadz¹cego
tak¹ instytucjê, niebêd¹cego na przyk³ad gminn¹
czy innym podmiotem publicznym, nie bêdzie
prowadzi³a w gruncie rzeczy do zbytniej komer-
cjalizacji tego przedsiêwziêcia? Czy, a jeœli tak, to
w jakim zakresie, taki przedsiêbiorca, poddany
na przyk³ad prawu upad³oœciowemu, bêdzie kie-
rowa³ siê w dzia³alnoœci w³aœnie tych dwóch je-
dnostek organizacyjnych rygorami odnoszonymi
do gospodarki rynkowej? Jak powiedzia³em, byæ
mo¿e jest to przesadne przejmowanie siê pewny-
mi niejasnoœciami wynikaj¹cymi z tej ustawy, ale
niewykluczone, ¿e w przysz³oœci w praktyce po-
wstan¹ tego rodzaju sytuacje. Rozumiem, ¿e s¹ tu
przewidziane gwarancje finansowe: subwencjo-
nowanie, ustalanie wysokoœci op³at przez organy
uchwa³odawcze gmin, czyli rady gmin, s¹ inne tak
zwane bezpieczniki czy wentyle bezpieczeñstwa.
Ale z drugiej strony ten obraz, jeœlibym chcia³ po-
zytywnie oceniaæ projekt tej ustawy – a jak powie-
dzia³em, mówiê to wszystko z ¿yczliwoœci – trochê
m¹ci mój spokój i tê ¿yczliwoœæ… mo¿e ¿yczliwo-
œci nie, ale wprowadza pewne obawy co do tego, co
bêdzie w przysz³oœci, jak to bêdzie w sytuacjach,
jakie dzisiaj mamy. Sam spotka³em siê z sytuacj¹
pilnego likwidowania w³aœnie przedszkola
w moim mieœcie tylko dlatego, ¿e ktoœ sobie tam
nie poradzi³, ba³ siê konsekwencji finansowych
i w gruncie rzeczy w ci¹gu kilkunastu dni jedno-
stka, placówka zosta³a zlikwidowana. Wprowa-
dzaj¹c ten nurt komercjalizacji w rozwi¹zania
prawne… Bojê siê, ¿e w przysz³oœci spotkamy siê
z wyzwaniami, o których dzisiaj byæ mo¿e jeszcze
nawet nie mamy pojêcia. To jest pierwszy pro-
blem.

Problem drugi, o którym równie¿ mówi³em.
Mianowicie poprzez to odniesienie do ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
uznania prowadzenia ¿³obka i – ci¹gle nie mogê
siê nauczyæ tego sformu³owania – klubu dzieciê-
cego… Wydaje mi siê, ¿e pisz¹cy projekt tej usta-
wy mieli bardzo powa¿ne problemy, jak umieœciæ
w niej specyficzne rozwi¹zania prawne, a jedno-
czeœnie zaadoptowaæ… zaadaptowaæ, bo to nie
adopcja, tylko adaptacja – na jej grunt przepisy
dotycz¹ce w³aœnie gospodarki rynkowej, czyli
przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej. Post¹piono w ten sposób, ¿e próbowano
przepisywaæ ustawê o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie rejestru dzia³alnoœci regu-
lowanej, co polega³o w³aœnie na przyjêciu dwóch
instytucji, mianowicie odmowy wpisu przedsiê-
biorcy do rejestru – podkreœlam, sama ustawa
o ¿³obkach, przedszkolach, umowach mówi, ¿e
jest to dzia³alnoœæ prowadzona przez przedsiê-
biorcê, ta dzia³alnoœæ w zakresie ¿³obków i klubów
dzieciêcych, i mówi siê o odmowie wpisu; modyfi-
kuj¹c w pewnym zakresie tê ustawê, uregulowa-
no przes³anki, kiedy odmawia siê wpisu – oraz in-
stytucji uregulowanej w ustawie o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, czyli zakazu wykony-
wania przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospo-
darczej, tylko ¿e ten zakaz zosta³ tutaj ujêty jako
wykreœlenie z rejestru. S¹ tu wymienione trzy
przes³anki: z³o¿enie przez podmiot wpisany do re-
jestru wniosku o wykreœlenie… To jest oczywiste,
wtedy siê wykreœla kogoœ z rejestru, jak nie chcesz
prowadziæ dzia³alnoœci, to jesteœ wykreœlany z re-
jestru. Ale s¹ te¿ dwie inne przes³anki – z trzech
innych, które s¹ wymienione w ustawie o swobo-
dzie dzia³alnoœci, tutaj przyjêto tylko dwie – nieu-
suniêcie pewnych wad w dzia³alnoœci oraz b³êdne
poinformowanie organu we wniosku: ukrycie cze-
goœ, dodanie, do³¹czenie dokumentów potwier-
dzaj¹cych nieprawdê; wtedy organ te¿ ma obo-
wi¹zek wykreœliæ z rejestru takiego przedsiêbiorcê
prowadz¹cego ¿³obek lub klub dzieciêcy. Tymcza-
sem ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej wyró¿nia dwa etapy postêpowania w takich
sprawach. Notabene ta ustawa mówi jeszcze o ra-
¿¹cym naruszaniu prawa, na przyk³ad przez pro-
wadz¹cego ¿³obek lub klub dzieciêcy, a ta nasza
ustawa o tym nie mówi. Ra¿¹ce naruszenie prawa
mo¿e na przyk³ad nast¹piæ wówczas, kiedy przy-
chodzi kontrola i stwierdza na przyk³ad, ¿e perso-
nel jest pijany, pod wp³ywem alkoholu – ewiden-
tne, ra¿¹ce naruszenie prawa – ¿e podawane jest
dzieciom po¿ywienie nieœwie¿e, szkodz¹ce ich
zdrowiu – to te¿ ra¿¹ce naruszenie prawa. Ustawa
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej mówi, ¿e
jeœli przedsiêbiorca tak w³aœnie postêpuje, to wte-
dy najpierw trzeba wobec niego wydaæ zakaz pro-
wadzenia dzia³alnoœci, a jeœli siê potwierdzi pra-
wid³owoœæ tego zakazu, jeœli siê potwierdz¹ na
przyk³ad w postêpowaniu odwo³awczym czy
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przed s¹dem zarzuty, które by³y podstaw¹ zakazu
prowadzenia dzia³alnoœci, to wtedy w drugim po-
stêpowaniu go siê wykreœla. Tutaj zaœ, skoro po-
mijamy zakaz prowadzenia dzia³alnoœci i od razu
wykreœlamy go z rejestru, on tê dzia³alnoœæ mimo
wykreœlenia z rejestru mo¿e prowadziæ do czasu
uprawomocnienia siê decyzji o wykreœleniu go
z rejestru. Bo od decyzji o wykreœleniu go z reje-
stru mo¿e siê odwo³aæ do samorz¹dowego kole-
gium odwo³awczego, do wojewódzkiego s¹du ad-
ministracyjnego, do naczelnego s¹du administra-
cyjnego, mimo ¿e stwierdzono ra¿¹ce naruszenie
prawa.

Rozumiem, ¿e pañstwo zaraz powiecie mi, ¿e
przecie¿ w k.p.a. jest przepis mówi¹cy o tym, ¿e
organ, wydaj¹c decyzjê, mo¿e – no ale nie musi –
nadaæ jej rygor natychmiastowej wykonalnoœci,
czyli nastêpuje wykreœlenie i to wykreœlenie jest
skuteczne w tym sensie, ¿e ono jednoczeœnie
wi¹¿e siê z zakazem prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej, czyli jest to decyzja o wykreœleniu
przedsiêbiorcy prowadz¹cego ¿³obek z zakazem
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Ale organ
nie musi tego zrobiæ. Jeœli podaje siê dziecku jad
kie³basiany w po¿ywieniu, a jest to ra¿¹ce naru-
szenie prawa… Rozumiem, ¿e mo¿e u¿ywam ar-
gumentów absurdalnych, ale ¿ycie jest tak boga-
te, ¿e i absurd czasami staje siê czymœ realnym.

To jest moje pytanie – jeszcze raz podkreœlam:
pytanie, nie zarzut – czy pañstwo rzeczywiœcie
œwiadomie uznaliœcie, ¿e lepiej bêdzie od razu – je-
œli stwierdzamy, ¿e ktoœ nie usun¹³ czegoœ wadli-
wego w dzia³alnoœci albo przekaza³ b³êdne dane
we wniosku – wykreœliæ go z rejestru, chocia¿ do
czasu prawomocnego rozstrzygniêcia sporu w tej
sprawie on nadal prowadzi dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹? Byæ mo¿e – i to jest mój wniosek – lepiej by³o-
by jednak, ¿eby w takich sytuacjach najpierw do-
daæ trzeci¹ przes³ankê: ra¿¹ce naruszenie prawa,
czyli obj¹æ go zakazem prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, a jak ten zakaz siê ostanie w postê-
powaniach spornych, wykreœlaæ go z rejestru.

Ja tak¹ poprawkê sk³adam, jak powiedzia³em,
po to, ¿eby przed posiedzeniem komisji pañstwo
siê zastanowili. Jeœli pañstwo nie podzielicie tych
argumentów, to poprawka oczywiœcie przepa-
dnie, bo na pewno nie zostanie przyjêta przez ko-
misjê, a póŸniej przez Wysoki Senat. Przy czym ja
podkreœlam tu jeszcze jedno: ta poprawka trochê
dotyka równie¿ innych przepisów. Stara³em siê
z Biurem Legislacyjnym, tak ad hoc, bo ten pro-
blem dzisiaj zauwa¿y³em, odnieœæ siê równie¿ do
art. 30, gdy¿ tam te¿ jest mowa o wykreœleniu z re-
jestru. Ale powiem pañstwu szczerze jako pra-
wnik – w tej sprawie, wydaje mi siê, maj¹cy pewn¹
orientacjê – ¿e uwzglêdnienie tej poprawki bêdzie
oznacza³o, ¿e w sprawach nieuregulowanych bê-
d¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy o swobo-

dzie dzia³alnoœci, do której pañstwo i ten projekt
siê odnosicie, i nie bêdzie wielkich komplikacji
w stosowaniu tej propozycji, któr¹ sk³adam.

Podkreœlam jeszcze raz – ostatnie zdanie, Pani
Marsza³ek – ¿e trzeba, moim zdaniem, wyró¿niæ
w dzia³alnoœci przedsiêbiorcy prowadz¹cego ¿³o-
bek i klub dzieciêcy dwa przypadki: zwyk³ego, ta-
kiego banalnego naruszania prawa i tego ra¿¹ce-
go, istotnego, z bardzo niebezpiecznymi konsek-
wencjami. Ten drugi przypadek bez ¿adnych w¹t-
pliwoœci, jeœli uwzglêdnimy moj¹ poprawkê, bê-
dzie objêty rygorem natychmiastowej wykonalno-
œci, co pozwoli na unikniêcie niebezpieczeñstw
prowadzenia tej dzia³alnoœci ze szkod¹ dla dzieci
i ich rodziców. Jeœli siê mylê, to z pokor¹ przyjmê
inne argumenty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Bardzo pro-
szê o tê poprawkê.

(Senator Leon Kieres: To s¹ dwie poprawki w za-
sadzie.)

Dla porz¹dku poinformujê, ¿e czas regulami-
nowy, równie¿ dodatkowy, zosta³ wykorzystany,
ale chyba z po¿ytkiem. Dziêkujê bardzo.

Zapraszam pana senatora Rulewskiego i infor-
mujê, ¿e pozosta³o piêæ minut i ani minuty d³u¿ej.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Drodzy Przed-
stawiciele Rz¹du!

Godne uwagi by³y spostrze¿enia pani prezes
KoŸmiñskiej i zwi¹zanej z ni¹ fundacji. Warte roz-
wa¿enia s¹ wszystkie g³osy, które mówi¹ o potrze-
bie jeszcze wiêkszej liberalizacji, koncentruj¹ce
siê wokó³ powrotu rz¹du do takiej poprawki, aby
w tej ustawie dopuœciæ jeszcze jedn¹ formê – for-
mê swobodnej dzia³alnoœci gospodarczej. Wszyst-
ko jestem w stanie zrozumieæ, ja wyobra¿am sobie
nawet tak¹ formê. S¹ przecie¿ szko³y prywatne,
we Francji stanowi¹ 80%, s¹ prywatne wy¿sze
uczelnie, w Ameryce chyba prywatne w ca³oœci.
Dlaczego nie mog³yby byæ ¿³obki? Tylko, na Boga,
nie zmuszajcie nas do pisania ustawy, która ma
zrównaæ wodê z ogniem, ustawy, w której mówili-
byœmy siê, ¿e pewne podmioty mog¹ prowadziæ
¿³obki swobodnie, bez ¿adnych rygorów, bez ¿a-
dnych kontroli wykszta³cenia – takich, powie-
dzia³bym, jakie s¹ w szarej strefie – a jednoczeœnie
mówilibyœmy, ¿e inne podmioty mog¹ prowadziæ
¿³obek za parê z³otych dotacji z gminy, ewentual-
nej, bo wcale nie ma gwarancji, ale na okreœlo-
nych warunkach, zgodnie z rygorami. Jakimi ry-
gorami? Ano takimi, ¿e dodatkowo musz¹ eduko-
waæ, a wiêc wykonywaæ dodatkowe zadania. No,
Panowie… Ich sytuacja prawna nie bêdzie taka
sama, a bêd¹ jeszcze obarczone dodatkowymi za-
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daniami. Do takich rzeczy ¿aden libera³ nie nama-
wia, proszê pañstwa.

I teraz przechodzê… Pañstwo mówiliœcie, kto ja-
ki pogl¹d reprezentuje… G³ównym rozgrywaj¹cym
jest rz¹d. Co rz¹d proponuje? Ca³y rz¹d proponuje
jednak zwarty program, z wyj¹tkiem tych jego
cz³onków, którzy prezentuj¹ ofertê jak po studiach
licencjackich… Rz¹d mówi, ¿e ta ustawa s³u¿y ak-
tywizacji pracowników. Co wiêcej, minister finan-
sów, tylko nie ten, który jest tu obecny, mówi: my
chcemy jeszcze na tym zarobiæ. I „s³usznie”: dzieci
do przechowalni, ludzie do pracy, a my na tym za-
robimy! No to jest rzeczywiœcie pewna myœl… Pra-
wda? Zw³aszcza, ¿e tak chc¹ ludzie. Ale¿ to mo¿na
przyj¹æ! Chcia³bym tylko wiedzieæ… To nie jest taki
sam towar… To nie jest tak, jak w przypadku stu-
denta czy ucznia szko³y œredniej. Ktoœ tu mówi³,
chyba senator Augustyn, ¿e rodzic musi ci¹gle pil-
nowaæ… Wszystkiego musi pilnowaæ. Prawda? Mi-
nister te¿ musi pilnowaæ, ale tego, co z ustawy wy-
sz³o. Panowie Ministrowie – czêœæ panów mini-
strów – przyznajcie siê do bankructwa. Panie Dy-
rektorze, niech pan siê przyzna, bo pan jest…
Niech pan siê przyzna do bankructwa myœli, pole-
gaj¹cego na tym, ¿e… Oto w Polsce stworzymy
swobodê gospodarcz¹ w opiece nad dzieæmi od
dwudziestego tygodnia ¿ycia do trzech lat i pañ-
stwo zostanie uwolnione, obowi¹zki rodzica zosta-
n¹… I bêdzie cacy. Bankructwo wykaza³ pan mini-
ster Bucior, a w³aœciwie Bank Œwiatowy… Tylko
w ci¹gu paru lat trzydzieœci tysiêcy w tak œwietnym
interesie zosta³o objêtych opiek¹… Podczas gdy ta
brzydka, publiczna, szykanowana ró¿nymi roz-
wi¹zaniami standardowymi siedemdziesi¹t tysiê-
cy… I z kolejkami, z kolejkami. Czego, dodajmy,
wasza, za przeproszeniem, licencjacka wiedza nie
zauwa¿a, bo tak muszê to powiedzieæ. Tak, po
szkó³kach, które siê za³atwia przez internet… Ja
nie s¹dzê, ¿eby to pana dotyczy³o. Proszê pana,
otó¿ zapomnia³ pan – przyszed³ pan z manifestacji
Korwin-Mikkego – ¿e barier¹ u¿³obkowienia dzieci
bynajmniej nie jest to zozowskie okreœlenie… Pa-
nie Dyrektorze, ludzie nie maj¹ pieniêdzy! Dlatego
rz¹d s³usznie powiedzia³, ¿e jeœli nie maj¹, to wspo-
mo¿emy. Tak jak amerykañski rz¹d wspiera refor-
my s³u¿by zdrowia, a niemiecki wspiera to, ¿eby
wydrenowaæ polsk¹ si³ê robocz¹, œci¹gn¹æ j¹ do
Niemiec, daj¹c ró¿ne subwencje. Panowie ekono-
miœci po licencjackich szko³ach, czas nauczyæ siê
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Piotra Andrzejew-

skiego.
Uuu… Piêtnaœcie minut…

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek, piastunie imperium Senatu…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przypomi-

nam, ¿e jest dziesiêæ i piêæ minut…)
Szanowni Pañstwo!
Niew¹tpliwie intencje s¹ s³uszne, ale dobrymi

intencjami bywa i piek³o wybrukowane. Ustawa
ma na celu, jak rozumiem, zrealizowanie syste-
mowej komplementarnoœci cytowanego tu art. 71
konstytucji i forsowanej w polskim systemie pra-
wnym, a nie wed³ug Traktatu Lizboñskiego, zasa-
dy pomocnicznoœci. I w tym zakresie konstytucja
sytuuje niew¹tpliwie jako priorytet i standard nie
opiekê zastêpcz¹ w ramach dzia³alnoœci gospo-
darczej regulowanej rynkowo, ale indywidualn¹
opiekê rodziców w rodzinach wielodzietnych na
zasadzie pomocniczoœci, a jeœli z jakichœ wzglê-
dów jest to niemo¿liwe, opiekê zbiorow¹ w ramach
przede wszystkim ochrony bytu fizycznego jedno-
stki ludzkiej po jej urodzeniu, w ramach ochrony
do ¿ycia. Ustawa tak chyba te priorytety ustawia.
Ustawia je chyba tylko w zakresie asekuracji
w stosunku do tych za³o¿eñ, o których mówi kon-
stytucja, bo nie przypuszczam, ¿eby mia³ to byæ
standard opieki nad dzieæmi. Bo w tym przypad-
ku musia³bym podzieliæ bardzo krytyczne uwagi,
a domniemywam dobrej woli i tylko pewnego nie-
dopracowania szczegó³ów.

Niew¹tpliwie jest to ustawa kompetencyjna.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e przecie¿ rada gminy do-
staje kompetencje do tego, ¿eby w ramach uchwa³y
okreœliæ wysokoœæ op³aty za pobyt dziecka w ¿³ob-
ku czy klubie dzieciêcym, wynagrodzenie opieku-
na, maksymaln¹ wysokoœæ op³aty za wy¿ywienie.
Tu nie ma standardu, to jest ustalane dowolnie
i nie ma ¿adnego ograniczenia co do wysokoœci op-
³at ponoszonych przez rodziców. Wprawdzie
art. 56 mówi, ¿e rada gminy mo¿e okreœliæ w drodze
uchwa³y – dostaje takie kompetencje – warunki
czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od pono-
szenia op³at. Ale nie musi… W zwi¹zku z tym jest to
ustawa komercyjna i komercjalizacyjna w zakresie
u¿³obkowienia, jak powiedzia³ mój przedmówca.
Co mnie niepokoi w tym u¿³obkowieniu i komer-
cjalizacji opieki nad dzieckiem na zasadzie pomoc-
niczoœci wymuszonej brakiem nale¿ytego zape-
wnienia realizacji zadañ konstytucyjnych wynika-
j¹cych z art. 71 konstytucji? Wynikaj¹ z tego
ogromnie daleko id¹ce braki. Bo proszê zwróciæ
uwagê, ¿e jest nadzór nad wysokoœci¹ op³at, byæ
mo¿ne te¿ nad œci¹galnoœci¹, która byæ mo¿e bê-
dzie prowadzona przez komornika zobowi¹zanego
do tego…

Nie ma tutaj jednak pewnych rzeczy: gwarancji
dotycz¹cej opieki pedagogicznej i opieki zdrowot-
nej, w³aœciwego doboru dzieci, synchronizacji
opieki nad wieloma grupami… Tego wymaga ma³e
dziecko, które nie potrafi zadbaæ samo o siebie,
które mo¿e siê moczyæ, którego byt mo¿e byæ jesz-
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cze kszta³towany na zasadzie rozwoju uk³adu
sympatycznego, a nie œwiadomoœci mentalnej.
I tego mi brakuje w tej ustawie. Gdzie jest w niej
mowa o prowadzeniu karty zdrowia dziecka,
o kwalifikowaniu charakteru, o jakiejœ kontroli
czy chocia¿by o upowa¿nieniu, ¿eby w tym zakre-
sie w³¹czyæ uprawnienia nie ogólne, nadzorcze,
ale konkretne, rzecznika praw dziecka? Tego
wszystkiego mi brakuje.

Oczywiœcie, jest jeszcze kwestia tego, o czym
mówili sprawozdawcy, co wynika ze stanowiska
komisji rodziny, ¿e jest to przede wszystkim przy-
znanie osobom, ¿e tak powiem, uetatyzowanym
umow¹ zlecenia œwiadczeñ emerytalnych. I jeœli
chodzi o te œwiadczenia emerytalne, to przecie¿
gmina, która ustala wysokoœæ op³aty za to przed-
szkole, na pewno wliczy do niej to, co œwiadczy na
rzecz ZUS. Choæ subwencje mog¹ byæ, to w¹tpiê,
czy przy tym stanie bud¿etu bêd¹ dla organów ad-
ministracji publicznej.

Ta ustawa jest ramowa, trzeba siê teraz przy-
gl¹daæ temu, jak ona bêdzie wykonywana. Myœlê,
¿e jednak nie ma w niej takich gwarancji, które
nale¿ycie zabezpieczaj¹ dobro dzieci. I to pozosta-
wia niedosyt, o którym by³a tutaj mowa. Z tego, ¿e
gmina jest zobowi¹zana do sporz¹dzania sprawo-
zdañ rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad
dzieæmi, nie wynika, ¿e te sprawozdania bêd¹
obejmowa³y te¿ swym zakresem wykonywanie za-
dañ konstytucyjnych dotycz¹cych zapewnienia
substytutu rodziny. Przecie¿ ci rodzice, o których
by³a tu mowa, to s¹ ci, którzy z regu³y nie mog¹ –
ze wzglêdu na swoje predyspozycje spo³eczne
i ekonomiczne – wykonywaæ bezpoœredniej opieki
nad dzieckiem. Tak wiêc oni te¿ nie bêd¹ mogli
wspó³dzia³aæ przy kontrolowaniu funkcjonowa-
nia tych instytucji pod wzglêdem ich dzia³alnoœci
gospodarczo-komercyjnej. Ma³o tego, te instytu-
cje na zasadzie pomocniczoœci s¹ przeznaczone
dla ludzi z marginesu, dla tych, którzy wymagaj¹
szczególnej troski w ramach dzia³añ samorz¹do-
wych w zakresie pomocy rodzinom niepe³nospra-
wnym, rodzinom patologicznym, rodzinom upo-
œledzonym. Dlatego tak wa¿ny przy tym wszyst-
kim jest nadzór nad dobrem dzieci pochodz¹cych
w³aœnie z takich rodzin. I tego mi w tej ustawie za-
brak³o. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Ryszard

Knosala z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Informujê jednoczeœnie, ¿e wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: Jan Rulewski,
Barbara Borys-Damiêcka, Jadwiga Rotnicka
i Przemys³aw B³aszczyk.

Pod wnioskiem o charakterze legislacyjnym
podpisali siê te¿ senatorowie: W³adys³aw Daj-
czak, Przemys³aw B³aszczyk, Grzegorz Banaœ
i Bohdan Paszkowski.

Pod kolejnym wnioskiem o charakterze legisla-
cyjnym podpisali siê senatorowie: Mieczys³aw Au-
gustyn, Micha³ Boszko, Piotr Kaleta i Leon Kieres.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê komisjê…
Aha, przepraszam bardzo: czy przedstawiciel

rz¹du chce siê ustosunkowaæ do przedstawio-
nych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo cz³onkom rz¹du. Dziêkujê
pañstwu bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1078,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1078A
i 1078B.

Zapraszam sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, pana senatora Mieczys³awa Augustyna, i pro-
szê o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê uprzejmie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak naprawdê ten projekt jest przed³o¿eniem

senackim, który do nas teraz wraca. Chcieliœmy –
g³ównie Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospo-
darki Narodowej, ale uczestniczy³a te¿ w tym Ko-
misja Rodziny i Polityki Spo³ecznej – zmniejszyæ
obowi¹zki pracodawców w tylu zakresach, w ilu
to tylko by³o mo¿liwe.

Pierwsza kwestia dotyczy³a obowi¹zku wyda-
wania za ka¿dym razem œwiadectwa pracy. Dzi-
siaj jest dosyæ powszechn¹ praktyk¹, ¿e praco-
dawcy zatrudniaj¹ osoby na czas wykonywania
jakichœ konkretnych prac albo tak d³ugo, dopóki
siê to kalkuje, dopóki ta praca jest produktywna,
a nastêpnie niejednokrotnie dochodzi do zakoñ-
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czenia umowy. PóŸniej znów jest praca, znów jest
umowa itd. St¹d w naszym projekcie chcieliœmy
wprowadziæ rozwi¹zanie zmierzaj¹ce do tego, ¿e-
by pracodawcy wtedy, kiedy umowa, ¿e tak po-
wiem, biegnie za umow¹, nie byli koniecznie zobo-
wi¹zani do wydawania œwiadectwa pracy z urzêdu
lecz oczywiœcie zawsze wtedy, kiedy pracownik te-
go za¿¹da, czyli kiedy mu do czegoœ to œwiadectwo
jest potrzebne. Chodzi o to, ¿e czêsto to œwiade-
ctwo nie jest w³aœnie potrzebne.

Jak pañstwo wiecie, choæ mo¿e nie jest to ele-
ganckie ze strony pracodawców, pod koniec roku
masowo skoczy³o nam bezrobocie. Tak? Ono sko-
czy³o równie¿ dlatego, ¿e jest taka praktyka, ¿e
pod koniec roku pracodawcy bardzo czêsto zwal-
niaj¹ osoby wczeœniej zatrudnione na pó³ roku
i zaraz potem, 1, 2 czy 3 stycznia, zatrudniaj¹ je
na to samo stanowisko i w tym samym miejscu,
co powoduje lawinê niepotrzebnej biurokracji.
Sejm, pracuj¹c nad tym przepisem, troszkê go
zmodyfikowa³, bowiem okaza³o siê, ¿e takie szero-
kie podejœcie, obejmuj¹ce wszystkie umowy, gro-
zi³o tym, ¿e w niektórych sytuacjach obowi¹zek
wydawania œwiadectwa pracy nie by³by w³aœciwie
realizowany. I dlatego Sejm okreœli³, ¿e to niewy-
dawanie umowy z urzêdu bêdzie mo¿liwe tylko
wtedy, kiedy umowa o pracê by³a na okres prób-
ny, na czas okreœlony i na czas wykonywania
okreœlonej pracy. Pracownik, podkreœlê – równie¿
po nowelizacji art. 67 i zmianie §1 – mo¿e ¿¹daæ
wydania œwiadectwa pracy po rozwi¹zaniu lub
wygaœniêciu ka¿dej z wymienionych umów. Cho-
dzi tu o, powtórzê, umowê na okres próbny, czas
okreœlony i czas wykonywania okreœlonej pracy.

Druga kwestia dotyczy badañ lekarskich. Otó¿
dotychczas badaniom wstêpnym nie podlega³y,
i wci¹¿ nie podlegaj¹, osoby przyjmowane ponow-
nie do pracy przez danego pracodawcê na to samo
stanowisko lub stanowisko o takich samych wa-
runkach pracy na podstawie kolejnej umowy
o pracê bezpoœrednio po rozwi¹zaniu umowy po-
przedniej. I my usuwamy w³aœnie ten wyraz „bez-
poœrednio” – troszkê inaczej ni¿ chcia³ Senat – i za-
stêpujemy go zapisem dotycz¹cym trzydziestu
dni, co stanowiæ bêdzie pewne ograniczenie. Tyle
uda³o siê, ¿e tak powiem, wynegocjowaæ i uzgo-
dniæ na szczeblu Sejmu i rz¹du.

Tak wiêc dziêki tej ustawie ta niepotrzebna mi-
trêga, ta biurokracja bêdzie troszkê zmieniona.
Je¿eli oka¿e siê, ¿e ktoœ w krótkim czasie bêdzie
wraca³ do swojego miejsca pracy, to nie bêdzie od
niego wymagane to, a¿eby ponownie przechodzi³
badania lekarskie. Ta ustawa wpisuje siê w szereg
ustaw maj¹cych charakter deregulacyjny, co s³u-
¿y, moim zdaniem, w równym stopniu pracodaw-
com i pracownikom. Nie nara¿a siê pracowników
na to, ¿e bêd¹ zmuszani do podejmowania pracy,
na przyk³ad u tego samego pracodawcy, ale na in-

nym stanowisku pracy, bez odpowiednich badañ.
Tego dopilnowaliœmy, to zosta³o tak sformu³owa-
ne podczas prac Sejmu i Senatu, ¿e teraz s¹ to za-
pisy precyzyjne. Dziêkujê bardzo.

Polecam oczywiœcie w imieniu komisji przyjêcie
tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana Stanis³awa Iwana, sprawo-

zdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, o przed-
stawienie sprawozdania w imieniu komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej procedowa³a

nad ustaw¹, któr¹ otrzymaliœmy z Sejmu, w dniu
19 stycznia bie¿¹cego roku. Mam zaszczyt przed-
stawiæ krótkie sprawozdanie z tych prac.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje Se-
natowi przyjêcie ustawy bez poprawek.

Chcia³bym jeszcze tylko, po bardzo wyczerpu-
j¹cym przedstawieniu zawartoœci ustawy doko-
nanym przez pana senatora Augustyna, zg³osiæ
kilka uwag.

Pierwsza – w kontekœcie wypowiedzi pana se-
natora. Jako wieloletni pracodawca muszê po-
wiedzieæ, ¿e nie do koñca zrozumia³em, na czym
mia³oby polegaæ to zwalnianie pracownika pod
koniec roku i przyjmowanie go z powrotem. Ja nie
spotka³em siê z tak¹ praktyk¹. Ale to taka uwaga
trochê na marginesie.

Rzeczywiœcie ta ustawa powsta³a z naszej in-
spiracji, z inspiracji Senatu. To myœmy byli tymi,
którzy sugerowali, a¿eby t¹ rzeczywiœcie niepo-
trzebn¹ biurokracjê zwi¹zan¹ z dwiema sprawa-
mi… Czyli, po pierwsze, z wydawaniem œwiade-
ctwa pracy niezw³ocznie, natychmiast po zakoñ-
czeniu ka¿dego stosunku pracy i ka¿dej umowy
o pracê… Chodzi³o o to, ¿eby w przypadku, gdy
nastêpuje ci¹g³oœæ pracy u jednego pracodawcy,
mo¿na by³o takie œwiadectwa zast¹piæ dokumen-
tem zbiorczym. Te œwiadectwa pracy s¹ potrzeb-
ne, one s¹ dowodem w sytuacji ubiegania siê na
przyk³ad o emeryturê, o rentê, tak ¿e ka¿dy pracu-
j¹cy takie œwiadectwa pracy powinien gromadziæ,
powinien je mieæ w komplecie, bo w pewnym mo-
mencie ¿ycia trzeba bêdzie je pokazaæ. S¹ takie
sytuacje, kiedy trzeba udokumentowaæ to, ¿e siê
pracowa³o. Mo¿e nie zawsze trzeba bêdzie je poka-
zaæ, ale trzeba byæ przygotowanym na to, ¿e trzeba
bêdzie coœ udokumentowaæ. Rzeczywiœcie te ra-
my dwóch lat – bo to s¹ dwadzieœcia cztery mie-
si¹ce, czyli dwa lata… Je¿eli w tym okresie trwaj¹
ró¿ne formy zatrudnienia – one s¹ tutaj wymie-
nione, chodzi o okres próbny, umowê o pracê na
czas okreœlony czy te¿ umowê o pracê na czas
trwania wykonania okreœlonej pracy – to wówczas
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mo¿na to skumulowaæ. I wtedy mniej papierów
bêdzie mia³ œwiadcz¹cy pracê, mniej pracy bêdzie
mia³ równie¿ pracodawca.

Teraz kwestia badañ lekarskich. Jeœli chodzi
o te trzydzieœci dni, to ja podczas posiedzenia ko-
misji pyta³em, dlaczego tam jest trzydzieœci dni,
ale doczyta³em to w koñcu sam. To jest zwi¹zane
z innymi zapisami kodeksu pracy mówi¹cymi
o tym, ¿e je¿eli pracownik jest d³ugotrwale… Bo
pracownik przebywaj¹cy na zwolnieniu lekar-
skim do trzydziestu dni jest na takim jakby zwyk-
³ym zwolnieniu lekarskim, ale je¿eli to zwolnienie
przeci¹ga siê na czas d³u¿szy ni¿ trzydzieœci dni,
to znaczy, ¿e pracownik jest d³ugotrwale niezdol-
ny do pracy, a wówczas ¿eby zostaæ przywrócony
do pracy, powinien przejœæ stosowne badania.
Tak ¿e ten zapis o trzydziestu dniach nawi¹zuje
w³aœnie do tamtego rozwi¹zania.

¯eby nie przeci¹gaæ niepotrzebnie swojego wy-
st¹pienia, tylko jeszcze raz powiem, ¿e Komisja
Gospodarki Narodowej rekomenduje Wysokiemu
Senatowi przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt omawianej ustawy zosta³ wniesiony

przez Senat i komisjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

Czy przedstawiciel…
(G³os z sali: Jeszcze pytania…)
A, bardzo przepraszam, strasznie przepra-

szam.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Tak.

Proszê uprzejmie, pan senator Dajczak. Do
którego z panów senatorów…?

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mo¿e do pana senatora Augustyna…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Zapraszam,

zapraszam panów senatorów.)
…poniewa¿ to on prezentowa³ meritum tej

ustawy.
Ja mam wiele w¹tpliwoœci co do tej nowelizacji,

które wyra¿ê w swoim wyst¹pieniu.
Teraz jednak chcia³bym spytaæ o ten dziwny

wed³ug mnie zapis, który jest tu dodawany, ten
o obowi¹zku wydania œwiadectwa pracy po okre-
sie dwudziestu czterech miesiêcy. To jest zapis

w ogóle niezrozumia³y. Sk¹d taki okres, dlaczego
w³aœnie po dwudziestu czterech miesi¹cach? Na-
wet eksperci sejmowi wydali opiniê, ¿e to tylko
wprowadza pewien zamêt w obecnie obowi¹zu-
j¹ce przepisy prawa. Komu wiêc to ma s³u¿yæ?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

To jest przepis wprowadzony do naszego pro-
jektu przez Sejm. Myœmy tego nie przewidywali,
o ile dobrze pamiêtam. Ja w tej chwili nie jestem
pewny, sk¹d dok³adnie wzi¹³ siê ten okres dwu-
dziestu czterech miesiêcy. Wydaje mi siê, ¿e
zawsze podczas procedowania tej ustawy kiero-
waliœmy siê tym, a¿eby zwolnienie pracodawcy od
obligatoryjnego wydawania œwiadectw pracy mia-
³o charakter, ¿e tak powiem, szczególny, czyli do-
tyczy³o jakichœ wyj¹tkowych rodzajów umów, wy-
j¹tkowych sytuacji, by wci¹¿ norm¹ pozostawa³o
to, ¿e pracodawca w wypadku rozwi¹zania umo-
wy tak naprawdê jest zobowi¹zany daæ œwiade-
ctwo pracy. Ale, tak jak mówiê… Byæ mo¿e przed-
stawiciele resortu mi tutaj pomog¹. Ja tylko do-
myœlam siê, ¿e to ograniczenie czasowe wynika³o
z troski, by tego uprawnienia nie rozci¹gaæ nad-
miernie i by ono nie mia³o takiego charakteru, ¿e
by³oby furtk¹ pozwalaj¹c¹ na to, by pracodawca
nie wydawa³ œwiadectwa pracy tak d³ugo, jak d³u-
go pracownik tego nie za¿¹da. I dlatego, jak myœlê,
jest to ograniczenie czasowe.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej zg³oszeñ do pytañ nie widzê.
Dziêkujê bardzo panom senatorom.
Uprzejmie informujê, ¿e projekt tej ustawy zo-

sta³ wniesiony przez Senat i komisjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

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

Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuje pan Rados³aw
Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Proszê uprzejmie, Panie Ministrze. Czy pan…?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie. Dziêkujê
bardzo, Pani Marsza³ek.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Nie ma zg³oszeñ. Nikt z pañstwa senatorów siê nie
zg³asza.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-
s³awa Dajczaka. Uprzejmie zapraszam i informu-
jê o dziesiêciu minutach. Zapraszam.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek. Oczywiœcie po-
staram siê nie przekroczyæ dopuszczalnego limitu
czasu. Chcia³bym tylko w paru zdaniach przedsta-
wiæ swojeuwagi czyw¹tpliwoœci codoproponowanej
zmiany, nad któr¹ dzisiaj Wysoka Izba proceduje.

Myœlê, ¿e kodeks pracy jest szczególnym aktem
prawnym, który, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, po-
winien wykazywaæ siê du¿¹ stabilnoœci¹. I nie-
dobre jest to, co w ostatnim czasie obserwujemy,
bo kodeks pracy nale¿y do tych aktów prawnych,
które w naszej Izbie pojawiaj¹ siê bardzo czêsto.
Mo¿na go pod tym wzglêdem porównaæ do ustaw
na temat przepisów ruchu drogowego czy o trans-
porcie drogowym, które te¿ podobnie proceduje-
my. To nie jest, jak myœlê, wskazane. To nie wpro-
wadza stabilnoœci, która jest niezmiernie wa¿na,
szczególnie dla pracowników i pracodawców.

W tym wypadku w¹tpliwoœci dotycz¹ tego mo-
mentu, o którym tu mówiliœmy wczeœniej, czyli
wprowadzenia zmian, jeœli chodzi o wydawanie
œwiadectw pracy. Bo z pierwsz¹ zmian¹, która jest
tutaj proponowana – trochê szerzej mówi³ o tym
pan senator Iwan – dotycz¹c¹ badañ lekarskich
i tych trzydziestu dni, nale¿y siê zgodziæ, bo mo¿na
tu wyliczyæ, wskazaæ bardzo konkretne, wymierne
korzyœci dla pracodawcy. Te trzydzieœci dni, tak
jak pan senator wspomnia³, jest wprowadzone po
to, aby to wspó³gra³o z trzydziestoma dniami
w przypadku choroby pracownika, ze zwolnienia-
mi powy¿ej trzydziestu dni, kiedy pracownik te¿
musi uzyskaæ zaœwiadczenia lekarskie o swoim
stanie zdrowia. I tak jak powiedzia³em, to jest sy-
tuacja przynosz¹ca pracodawcy bardzo konkret-
ne, wymierne efekty finansowe.

Jednak druga zmiana jest o tyle dziwna, ¿e
zapis, który proponuje siê w tej chwili – a prze-
cie¿ nie tak dawno procedowaliœmy w Senacie
nad t¹ ustaw¹ – czyli art. 97 §13, to w³aœciwie po-
wtórzenie zapisu z art. 97 §11. To jest to samo, tyl-

ko siê wprowadza dwa dodatkowe artyku³y, które
mówi¹ miêdzy innymi o dwudziestoczteromiesiê-
cznym okresie, po którym pracodawca ma obo-
wi¹zek wydaæ œwiadectwo pracy. To jest zupe³nie
niezrozumia³e. Tak jak wspomnia³em, nawet sej-
mowi eksperci, którzy siê wypowiadali na temat
tej ustawy, niezupe³nie rozumiej¹, po co ten ter-
min. On wprowadza tylko niepotrzebny zamêt.
Jak komentuj¹ pracodawcy, z którymi rozmawia-
³em, chyba tylko po to jest to wprowadzane, aby
by³y nowe trudnoœci z interpretacj¹ przepisów
i aby firmy, które obs³uguj¹ pracodawców, mia³y
dodatkowe zajêcie i pobiera³y wiêksze pieni¹dze
za to, ¿e bêd¹ interpretowa³y nowo wprowadzane
przepisy. Proszê spojrzeæ na artyku³, który by³
wczeœniej wpisany, i ten, który wpisujemy teraz,
art. 97 §13. To w³aœciwie to samo, to powtórzenie
tego samego zapisu, bo przecie¿ tam okreœliliœmy,
¿e pracownik po okresach umów, które wygasaj¹,
mo¿e ¿¹daæ œwiadectwa pracy w ka¿dej sytuacji.
I to samo powtarzamy w art. 97 §13, ¿e po ka¿dym
okresie zatrudnienia pracownik mo¿e ¿¹daæ œwia-
dectwa pracy albo za poszczególne okresy zatrud-
nienia, albo za ³¹czny okres zatrudnienia.
W zwi¹zku z tym zupe³nie nie rozumiem potrzeby
tej nowelizacji. I myœlê, ¿e jako Izba, która, jak ju¿
niejednokrotnie powtarza³em z tej mównicy, mie-
ni siê izb¹ refleksji, powinniœmy g³êbiej siê zasta-
nowiæ nad tym, co chcemy zmieniaæ. A potrzeba
zmieniania tego artyku³u wydaje siê w¹tpliwa.

Chcê te¿ powiedzieæ Wysokiej Izbie, ¿e jest to
wa¿ny moment – mo¿e to i kluczowa w¹tpliwoœæ –
bo chodzi o dyrektywê Rady 99/70 dotycz¹c¹ po-
rozumienia ramowego w sprawie umów na czas
okreœlony, zawartego przez trzy ró¿ne konfedera-
cje pracodawców europejskich. I ona mówi coœ ta-
kiego: jeœli chodzi o warunki pracy, to pracownicy
zatrudnieni na czas okreœlony nie bêd¹ traktowa-
ni w sposób mniej korzystny ni¿ porównywalni
pracownicy zatrudnieni na czas nieokreœlony je-
dynie z tego powodu, ¿e ci pierwsi s¹ zatrudnieni
na czas okreœlony; zró¿nicowanie powinno byæ
uzasadnione powodami o charakterze obiekty-
wnym. Wprowadzana dzisiaj przez nas regulacja
ma dotyczyæ tylko umów terminowych, mo¿e wiêc
siê pojawiaæ pytanie i w¹tpliwoœæ, czy w jakimœ
stopniu nie dojdzie do mniej korzystnego trakto-
wania pracowników zatrudnionych na czas
okreœlony w porównaniu do pracowników zatrud-
nionych na czas nieokreœlony. Wydaje siê, ¿e re-
gulacja dotycz¹ca wydawania œwiadectwa pracy
jest zupe³nie niepotrzebna. Nic nowego tu nie
wnosi, za to, jak powiedzia³em, wprowadza pe-
wien zamêt i niespójnoœæ, niejasnoœæ w tych prze-
pisach, które obowi¹zywa³y dotychczas. W³aœci-
wie nowe przepisy s¹ tymi samymi przepisami,
powtarzamy je, dodaj¹c niezrozumia³y zapis o ko-
niecznoœci wydawania œwiadectwa po dwudzie-
stu czterech miesi¹cach pracy. Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê te¿, ¿e senatorowie:

Ryszard Knosala, Stanis³aw Bisztyga, Andrzej
Grzyb, Grzegorz Czelej i Alicja Zaj¹c, z³o¿yli swoje
przemówienia w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1083,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1083A
i 1083B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Stanis³awa Jurcewicza, o przedstawienie
sprawozdania komisji. Zapraszam uprzejmie.

Apanu ipañstwuministromdziêkujêuprzejmie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ek.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym. Komisja zajê³a siê ni-
niejsz¹ ustaw¹ 19 stycznia bie¿¹cego roku.

Szanowni Pañstwo! Opiniowana ustawa ma na
celu zmianê zasad prowadzenia przewozu okazjo-
nalnego, czyli przewozu osób innego ni¿ przewóz
taksówk¹. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy usta-
wy o transporcie drogowym rozró¿niaj¹, po pier-
wsze, przewóz osób samochodami osobowymi
i taksówkami, po drugie, przewóz osób samocho-
dami osobowymi niebêd¹cymi taksówkami, prze-
wóz okazjonalny.

Obydwa rodzaje przewozów ró¿ni¹ siê warun-
kami wykonywania dzia³alnoœci, przede wszyst-
kim odmiennymi zasadami uzyskania licencji
na wykonanie transportu drogowego. Licencja
na taksówkê udzielana jest na okreœlony pojazd
i obszar. Oznacza to, ¿e liczba licencji na tak-
sówkê musi odpowiadaæ liczbie pojazdów zg³o-
szonych we wniosku przez przedsiêbiorcê. Do-
datkowo liczba mo¿liwych do uzyskania licencji
ograniczana jest stosownymi uchwa³ami Rady
Ministrów.

W przypadku przewozu okazjonalnego nie ma
limitów na wydawanie tych licencji. Przedsiêbior-

ca otrzymuje te¿ jedn¹ licencjê na wykonanie
dzia³alnoœci oraz wypis z licencji odpowiadaj¹cy
liczbie zg³oszonych pojazdów. Ponadto, zgodnie
z ustaw¹ o transporcie drogowym, podczas wyko-
nywania przewozów okazjonalnych zabrania siê
u¿ywania w pojeŸdzie taksometrów oraz umiesz-
czania na pojeŸdzie oznaczeñ z nazw¹, adresem
oraz telefonem przedsiêbiorcy, a tak¿e umiesz-
czania na dachu pojazdu lamp lub innych
urz¹dzeñ technicznych. Zgodnie z opiniowan¹
ustaw¹ przewóz okazjonalny zostaje ograniczony
do wykonywania dzia³alnoœci jedynie pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powy¿ej siedmiu osób ³¹cznie z kie-
rowc¹. Wykonywanie przez przedsiêbiorcê prze-
wozu okazjonalnego samochodem niespe³nia-
j¹cym tego kryterium podlegaæ bêdzie admini-
stracyjnej karze pieniê¿nej w wysokoœci 15 tysiê-
cy z³. Ponadto kierowca odpowie dodatkowo za
wykroczenie zagro¿one kar¹ grzywny. Okazjonal-
ny przewóz osób samochodami przeznaczonymi
do przewozu mniej ni¿ siedmiu osób bêdzie mo¿li-
wy jedynie w przypadku wykonywania przewozu
samochodami zabytkowymi.

Zgodnie z przepisami przejœciowymi przedsiê-
biorcy prowadz¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie opinio-
wanej ustawy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie
okazjonalnego przewozu osób pojazdem samo-
chodowym mog¹ to robiæ na dotychczasowych za-
sadach przez okres roku od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy. Przedsiêbiorców tych przez
okres roku od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej usta-
wy nie dotyczy tak¿e ograniczenie liczby przezna-
czonych do wydawania nowych licencji, o których
mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o transporcie drogo-
wym. Opiniowana ustawa wprowadza ponadto
termin na przeprowadzenie egzaminu koñcz¹ce-
go szkolenie w zakresie transportu drogowego
taksówk¹, stanowi o cofniêciu licencji nie tylko
w przypadku odst¹pienia licencji osobie trzeciej,
ale te¿ w przypadku odst¹pienia osobie trzeciej
wypisu z licencji, wprowadza zmiany obejmuj¹ce
instytucjê zmiany zezwolenia, wygaœniêcia i cof-
niêcia zezwolenia w przypadku zezwoleñ wydawa-
nych na wykonanie przewozów w krajowym
transporcie drogowym. Termin wejœcia w ¿ycie
ustawy okreœlony jest na trzydzieœci dni od dnia
og³oszenia.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej proszê o przyjêcie
uchwa³y dotycz¹cej niniejszej ustawy wraz z oœ-
mioma poprawkami, które zawarte s¹ w druku
nr 1083A. Dziêkujê za uwagê. Jednoczeœnie bar-
dzo proszê o wybaczenie, gdy¿ wystêpujê w za-
stêpstwie sprawozdawcy, i kierowanie pytañ do
senatora, który bêdzie „sprawozdawa³” po mnie.
Wynik³a taka sytuacja i proszê o wyrozumia³oœæ.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê senatora Gruszkê… Przepraszam.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodarki
Narodowej, senatora Smulewicza.

Proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mój przedmówca dosyæ dok³adnie przedstawi³

ustawê, mimo ¿e nie by³o go na posiedzeniu komi-
sji, w zwi¹zku z tym mam nadziejê, ¿e pytañ nie bê-
dzie zbyt du¿o.

Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e Komisja Gospo-
darki Narodowej zajmowa³a siê przedmiotowym
projektem na posiedzeniu w dniu 19 stycznia. Za-
proponowano osiem poprawek. Praktycznie s¹ to
poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecy-
zowuj¹cym pewne kwestie.

Pragnê równie¿ zwróciæ uwagê na pewn¹ spra-
wê, jeœli chodzi o zmiany, o których mówi³ mój
przedmówca. Mój przedmówca, pan senator Jur-
cewicz, mówi³ o zmianach w odniesieniu do komi-
sji egzaminacyjnej. Otó¿ istotna zmiana polega na
tym, ¿e w komisjach egzaminacyjnych nie mog¹
zasiadaæ osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ w zakresie transportu drogowego osób taksów-
k¹. Jeœli chodzi o zwo³anie egzaminu czy jego zor-
ganizowanie w terminie szeœædziesiêciu dni od
dnia z³o¿enia wniosku, to pan senator Jurcewicz
o tym wspomina³. Pragnê tak¿e dodaæ, ¿e licencjê
cofa siê, je¿eli jej posiadacz j¹ lub jej wypis odst¹pi³
osobie trzeciej. To kolejna zmiana, o której ogólnie
wspomina³ mój przedmówca. Zosta³a tu równie¿
uregulowana kwestia zezwoleñ, wprowadzono
w tej sprawie dodatkowe zapisy. Kolejn¹ zmian¹
w porównaniu do poprzednich zapisów ustawy jest
wprowadzenie kary za wykonywanie przewozu
okazjonalnego samochodem niespe³niaj¹cym kry-
terium konstrukcyjnego, okreœlonego w poprzed-
nich artyku³ach. Chodzi o pojazdy, które przewo¿¹
mniej ni¿ siedem osób z kierowc¹. Kara dla osób,
które bêd¹ wykonywa³y te przewozy, wynosi 15 ty-
siêcy z³. To s¹ najistotniejsze zmiany w tej ustawie.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej pro-
szê pañstwa senatorów o przyjêcie ustawy z za-
proponowanymi poprawkami . Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, czy pañskie stwierdzenie, ¿e

poprawki wniesione przez komisjê mia³y charak-
ter formalny lub redakcyjny, mo¿na uwa¿aæ za
wniosek o ³¹czne nad nimi g³osowanie?

(Senator Eryk Smulewicz: Myœlê, ¿e tak mo¿na
to rozumieæ.)

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Zaproszeni Goœcie!

W imieniu mniejszoœci Komisji Gospodarki Na-
rodowej pragnê przedstawiæ nasz wniosek. Usta-
wa w celu wymuszenia obowi¹zku przestrzegania
przepisów wprowadza administracyjn¹ karê pie-
niê¿n¹ w wysokoœci 15 tysiêcy z³. Mniejszoœæ ko-
misji nie podzieli³a zdania w tej materii i zapropo-
nowa³a w tym miejscu karê 10 tysiêcy z³.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e swoboda nak³adania
kar administracyjnych przez nas jako ustawo-
dawców nie jest do koñca nieograniczona, wyma-
ga poszanowania podstawowych zasad zawar-
tych w konstytucji, takich jak zaufanie do prawa,
zasady sprawiedliwoœci czy te¿ zasady proporcjo-
nalnoœci, która wed³ug mniejszoœci komisji nie
zosta³a tutaj dochowana, szczególnie gdy mówi-
my o tak zwanej dolegliwoœci kary.

Jest to bardzo widoczne na tle sankcji karno-
-administracyjnych, normowanych w ustawie
o transporcie drogowym. W za³¹czniku w tabeli,
w której wskazane s¹ kary administracyjne, ta
kara staje siê kar¹ najwy¿sz¹. Trudno mi pogo-
dziæ siê z uzasadnieniem, ¿e w przypadku przewo-
zu okazjonalnego ma to byæ w³aœnie 15 tysiêcy z³,
bo w przypadku naruszenia zakazu umieszczenia
lub u¿ywania w pojeŸdzie taksometru, oznaczeñ
z adresem, lamp i innych urz¹dzeñ, gdy to siê
przeliczy, trzy razy po 5 tysiêcy z³, to wychodzi
15 tysiêcy. Nie do koñca zgadzam siê z tak¹ inter-
pretacj¹ prawa. W za³¹czniku najwy¿sz¹ kar¹ ad-
ministracyjn¹ jest kara za wykonywanie miêdzy-
narodowego przewozu drogowego rzeczy bez wy-
maganego zezwolenia i wynosi ona 10 tysiêcy z³.
Propozycja mniejszoœci zmierza w tym kierunku,
aby kara by³a taka, jak najwy¿sza spoœród wska-
zanych w za³¹czniku, i wynosi³a równie¿ nie wiê-
cej ni¿ 10 tysiêcy z³.

Do tego ca³ego wywodu dodam, ¿e sankcja
w wysokoœci 15 tysiêcy z³ jest w prawie, znajduje
siê w ustawie o transporcie drogowym, ale doty-
czy ona wykonywania przewozu kabota¿owego na
terytorium Rzeczypospolitej. Wiemy, ¿e jest to
ca³kiem inny rodzaj transportu, w grê wchodz¹
inne pieni¹dze, dlatego jest tu uzasadnienie dla
sankcji w wysokoœci 15 tysiêcy z³. Proszê Wysok¹
Izbê o przyjêcie poprawki mniejszoœci mówi¹cej
o karze 10 tysiêcy z³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do panów sprawozdawców?
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panowie Sena-
torowie! Dwa pytania uœciœlaj¹ce.

Chodzi mi o zakres terytorialny. Czy to dotyczy
liczby pojazdów, taksówek w danej miejscowoœci,
czy te¿ tego, ¿e taksówka nie bêdzie mog³a wyko-
naæ kursu, nie wiem, na przyk³ad z Warszawy do
£odzi? Prosi³bym o odpowiedŸ na to pytanie.

Drugie pytanie dotyczy urz¹dzeñ technicz-
nych na dachu pojazdu. Z tego, co zrozumia³em,
tam jest mowa wy³¹cznie o urz¹dzeniach te-
chnicznych. Urz¹dzeniem technicznym mo¿e
byæ na przyk³ad antena od radia. Czy w zwi¹zku
z tym ze z³ej woli ktoœ nie zinterpretuje, ¿e nale-
¿y siê kara 10 czy 15 tysiêcy z³ dlatego, ¿e ktoœ
ma na dachu pojazdu antenê radiow¹? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Eryk Smulewicz: Mogê, Panie Mar-

sza³ku?)
Proszê, bardzo proszê.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Trzeba powiedzieæ o tym, ¿e osoby, które w tej

chwili wykonuj¹ transport okazjonalny, maj¹ rok
na dostosowanie siê i co do zasady bêd¹ musia³y
spe³niaæ takie same wymogi, miêdzy innymi
zwi¹zane z oznakowaniem, jak osoby, które obec-
nie prowadz¹ taksówkê czy zajmuj¹ siê t¹ dzia³al-
noœci¹. To jest podstawowa zasada, dotyczy to
tak¿e oznakowania. W zwi¹zku z tym ja bym nie
doszukiwa³ siê tego, ¿e organy, które bêd¹ zajmo-
wa³y siê kontrol¹, bêd¹ za tego typu rzeczy próbo-
wa³y karaæ. Jeœli okreœlone wymogi nie zostan¹
spe³nione, to osoba, która ich nie spe³ni³a, która
siê nie dostosowa³a, bêdzie podlega³a karze. Zapi-
sy s¹ jasne, precyzyjne, w zwi¹zku z tym w mojej
ocenie nie ma tu pola manewru, nie ma miejsca
na jak¹œ dwuznaczn¹ interpretacjê. To jest jedna
kwestia, o któr¹ pan pyta³.

Pyta³ pan jeszcze o…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: O taksówkê

z Warszawy do £odzi.)
W mojej ocenie jest to jak najbardziej mo¿liwe,

my dajemy te mo¿liwoœci. Wa¿ne jest to, ¿e ta
ustawa, te zmiany nie dotykaj¹ osób, które obec-
nie wykonuj¹ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na przewo-
¿eniu osób taksówk¹, dotycz¹ one tych, którzy
wykonuj¹ tê dzia³alnoœæ okazjonalnie. My w³aœnie
tych, którzy j¹ wykonuj¹ okazjonalnie, w jakiœ
sposób ograniczamy, wprowadzaj¹c zapisy za-
warte w poprawkach i w ustawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy w trakcie prac komisji kwestia wyso-
koœci kary by³a przedmiotem szczególnego na-
mys³u komisji. Bo rzeczywiœcie jeœli wysokoœæ ka-
ry za wykonywanie przewozu okazjonalnego bez
w³aœciwych warunków technicznych pojazdu wy-
nosi 15 tysiêcy z³, a za prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie transportu drogowego taksówk¹ bez li-
cencji wynosi 3 tysi¹ce z³, to – takie mam wra¿enie
– nie zosta³y tutaj zachowane w³aœciwe proporcje.
Oczywiœcie rozumiem, ¿e transport okazjonalny
wi¹¿e siê z wiêksz¹ liczb¹ przewo¿onych osób i tu-
taj kwestia warunków technicznych wymaga
szczególnego potraktowania, bo chodzi o bezpie-
czeñstwo i ¿ycie przewo¿onych osób. Ale czy
szczegó³owo analizowano przes³anki stoj¹ce za
tak¹ wysokoœci¹ kary? Dziêkujê.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Senatorze! Panie Marsza³ku!
Analizowaliœmy. Na posiedzeniu komisji wypo-

wiada³ siê w tej sprawie obecny minister i w³aœnie
w toku dyskusji ustalono, ¿e taka wysokoœæ kary
bêdzie najbardziej adekwatna do sytuacji, które
mog³yby siê wydarzyæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:

Mam takie pytanie. Czym by³a uzasadniona
zmiana wprowadzona w pierwotnej wersji projek-
tu poselskiego dotycz¹ca kwestii… Wczeœniej nie
by³o mo¿liwoœci limitowania przez gminy liczby li-
cencji, a póŸniej nast¹pi³a zmiana w tym zakresie.
Jakie by³y merytoryczne przes³anki tego, ¿e w tym
ju¿ ostatecznym projekcie poselskim znalaz³ siê
zapis o mo¿liwoœci limitowania liczby licencji tak-
sówkowych?

I pytanie uzupe³niaj¹ce. Czy pan senator wie,
co siê dzieje z projektem senackim z³o¿onym
w 2008 r. dotycz¹cym tej samej materii, równie¿
reguluj¹cym to, ¿e usuwa siê mo¿liwoœæ limitowa-
nia przez rady gmin liczby licencji taksówko-
wych? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! My te¿ oma-
wialiœmy kwestiê limitowania. My nie zmieniamy
zapisów, jeœli chodzi o limitowanie. Limitowanie
poprzez uchwa³y rad gmin by³o i bêdzie. Jedyny
wyj¹tek dotyczy osób, które prowadz¹ przewóz
okazjonalny. Takim osobom dajemy rok na to, ¿e-
by zda³y okreœlony egzamin i mog³y prowadziæ
dzia³alnoœæ przewozu taksówk¹. I one nie bêd¹
podlega³y limitowi, który ustali³a gmina. To jest
jedyny wyj¹tek, który daje mo¿liwoœæ niewpisania
czy obejœcia tego limitu, ale limit ustalany uchwa-
³ami rad gmin co do zasady zostaje.

Jeœli chodzi o projekt senacki, o którym wspo-
mina³ pan senator, to na posiedzeniu komisji nie
omawialiœmy tego zagadnienia. Zajmowaliœmy
siê projektem poselskim, który przeg³osowa³
Sejm. I ta ustawa do nas trafi³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Leszek Piechota:

Chcia³bym tylko poinformowaæ, ¿e sk³adam
poprawkê do ustawy dotycz¹c¹ uniemo¿liwienia
radom gmin limitowania liczby licencji na danym
terytorium. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze, poprawki na piœmie sk³ada siê do za-
koñczenia dyskusji.

Dziêkujê bardzo.
W tej chwili jest kolej na pana ministra, który

nam wyjaœni za³o¿enia…
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Witam serdecznie, Panie Marsza³ku. Dzieñ do-
bry pañstwu.

Mam siê odnieœæ do zadanych pytañ?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Myœ-

lê, ¿e tak. Potem bêdziemy siê odnosiæ…)
Najpierw generalnie. Mamy do czynienia

z ustaw¹, która, jeœli chodzi o funkcjonowanie ta-
xi, tak naprawdê niczego nie zmienia. Powoduje
jedynie, ¿e funkcjonuj¹ce dzisiaj na rynku dwie

grupy zawodowe – w skrócie nazwê to w ten spo-
sób – przewóz osób i taxi œwiadcz¹ce w rzeczywi-
stoœci tê sam¹ us³ugê s¹ na kompletnie innych
prawach. Dlatego tym z przewozu osób dajemy
rok na to, aby spe³nili warunki potrzebne do pro-
wadzenia taksówek. Taka jest intencja, jeœli cho-
dzi o tê ustawy. Jak pañstwo wiecie, powód wpro-
wadzenia tej ustawy jest oczywisty. Dwie grupy
zawodowe maj¹ce kompletnie inne prawa i obo-
wi¹zki œwiadcz¹ tê sam¹ us³ugê, a wiêc nale¿y
z tym zrobiæ porz¹dek. I to jest podstawowa spra-
wa. A co jest najwa¿niejsze? Chcemy wprowadziæ
do taxi grupê, która dzisiaj rz¹dzi siê kompletnie
innymi prawami. I taka jest intencja, jeœli chodzi
o tê ustawê. A temu mog¹ towarzyszyæ jakieœ limi-
ty. PrzewoŸnikom œwiadcz¹cym us³ugê przewozu
osób dajemy rok na to, ¿eby spe³nili wszystkie wa-
runki, zdali egzaminy i poza limitem, który dzisiaj
jest w gminach, mogli œwiadczyæ tê us³ugê. Minie
rok 2012, starosta zobaczy, ile jest zarejestrowa-
nych tych, a ile tamtych. I je¿eli siê oka¿e, ¿e do-
kooptowanie tych z przewozu osób, którzy spe³nili
wszystkie warunki, spowoduje przekroczenie li-
czby licencji, jaka jest dzisiaj, powinien podj¹æ de-
cyzjê o zwiêkszeniu tej liczby. Sprawa jest oczywi-
sta. Nie mo¿emy pozbawiæ prawa uprawiania za-
wodu pewnej grupy zawodowej, która dzisiaj
œwiadczy pewn¹ us³ugê. W zwi¹zku z tym zapro-
ponowaliœmy jedynie œcie¿kê dojœcia do tego, ¿eby
œwiadczyli tê sam¹ us³ugê na jednakowych pra-
wach. To tyle w telegraficznym skrócie. To nie jest
skomplikowana ustawa.

Co do oœmiu poprawek, o które pan marsza³ek
dopytywa³, to rz¹d wszystkie popiera, ale je¿eli
chodzi o poprawkê z³o¿on¹ przez pana senatora…
Nie uprzedzajmy faktów, rozumiem, ¿e komisja
bêdzie jeszcze obradowa³a w tej sprawie. Trosze-
czkê za ma³o by³o czasu, ¿ebym wyrazi³ pe³ne sta-
nowisko.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie. Kto ponosi koszty przepro-

wadzenia egzaminu, który umo¿liwia podjêcie
pracy taksówkarza, uzyskanie licencji? Kto op³a-
ca osoby bêd¹ce w sk³adzie komisji? To jest pier-
wsze pytanie.

Dlaczego okres na przystosowanie siê obec-
nych przewoŸników okazjonalnego przewozu
osób do zawodu taksówkarza, o którym wspo-
mnia³ pan minister, to okres roczny? Z wypowie-
dzi, które pada³y w trakcie posiedzenia komisji
i w mediach, wynika ¿e przewóz okazjonalny to
jest z³o, jeœli chodzi o ten rynek, a wiêc nale¿a³oby
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jak najbardziej skróciæ ten okres. Prace sejmowe
trwa³y rok, a my jeszcze dajemy rok na to, ¿eby siê
przystosowaæ. Ja tego nie rozumiem. Je¿eli wie-
my, ¿e tam siê dzieje coœ z³ego, ¿e jest to, ¿e tak po-
wiem, jakieœ patologiczne wypaczenie, to nale¿y
ten okres skróciæ. Na etapie sejmowym by³ to
pó³roczny okres, a my tutaj, na ostatnim etapie
nagle dajemy rok. Z czego to wynika, ¿e tak libe-
ralnie podchodzimy do tak gor¹cego problemu?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Op³aty za egzamin wnoszone przez egzamino-
wanych powinny wystarczyæ do utrzymania ko-
misji. To jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Czego dotyczy³o drugie pytanie… Aha, dlaczego
to jest rok? Pos³owie, debatuj¹c nad projektem,
uznali, ¿e zdrowy rozs¹dek podpowiada, i¿ to powi-
nien byæ rok. W Warszawie jest tysi¹c szeœæset ta-
kich samochodów, w zwi¹zku z tym cykl egzami-
nacyjny… przeegzaminowanie wszystkich osób
zajmie trochê czasu. Te egzaminy, jak panowie se-
natorowie sprawozdawcy zauwa¿yli, powinny siê
odbywaæ nie rzadziej ni¿ co dwa miesi¹ce i wyliczy-
liœmy, bior¹c pod uwagê, jak to wygl¹da w ró¿nych
miastach, pos³uguj¹c siê, choæ mo¿e jest to bardzo
ryzykowne, zdrowym rozs¹dkiem, ¿e rok powinien
wystarczyæ. Ja rozumiem, ¿e pan… Ja te¿ bym
chcia³, ¿eby to by³o szybciej, ale nie stwarzajmy
dyskomfortu i samorz¹dowcom, i tym, którzy maj¹
przejœæ tê metamorfozê, to przeobra¿enie gospo-
darcze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce wyg³o-

szonej przed chwil¹ przez pana wypowiedzi. Po-
wiedzia³ pan o tym, ¿e kiedy te osoby spe³ni¹ wa-
runki niezbêdne do uzyskania zezwolenia na kon-
tynuowanie dzia³alnoœci – chodzi oczywiœcie o to,
¿eby nie pozbawiaæ ich tej mo¿liwoœci – to starosta
czy rada powinni zwiêkszyæ limit okreœlony
w uchwale o liczbê tych osób. Rady s¹ ró¿ne, takie
jest ¿ycie, rada mo¿e powiedzieæ: na naszym tere-
nie nie zwiêkszamy limitu. Mo¿e tak byæ z ró¿nych
powodów. Jak¹ taka osoba bêdzie mia³a drogê?
Co bêdzie musia³a zrobiæ, ¿eby po spe³nieniu wa-
runków okreœlonych w ustawie i otrzymaniu li-
cencji, wszystko legalnie, rada zmieni³a uchwa³ê?
Jak¹ drog¹ ma siê to odbywaæ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Powiem panu tak: dzisiaj zapis jest taki, ¿e oni
s¹ poza limitem. Jest obowi¹zek, my ustawowo to
zagwarantowaliœmy, ¿eby siê któryœ starosta nie
wyg³upi³ i nie ogranicza³ im dostêpu. Ale póŸniej,
je¿eli chce mieæ u siebie porz¹dek… ustawa nie
przestaje dzia³aæ i dalej jest to poza limitem. Je¿eli
wiêc chce mieæ czyteln¹ i jasn¹ sytuacjê, to niech
podniesie liczbê licencji, ¿eby nie by³o tak, ¿e s¹ ci
poza limitem, a ci w limicie, bo bêdzie tylko ba³a-
gan w samej gminie. Ale oni s¹ chronieni, choæ
w myœl zapisów ustawy s¹ poza limitem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Senator Gruszczyñski, proszê bardzo. Proszê
bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie. Komisja egzaminacyjna

przeprowadza egzamin w terminie szeœædziesiê-
ciu dni. Dlaczego tak precyzyjny zapis, dlaczego
nie do szeœædziesiêciu dni? To jest dla mnie zasko-
czenie. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. W komisjach egzaminacyjnych
nie mog¹ uczestniczyæ osoby wykonuj¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ w zakresie transportu drogowe-
go. Moim zdaniem, ten zapis mo¿e byæ nara¿ony…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Przepraszam, bo nieu-
wa¿nie s³ucha³em drugiej czêœci. Czy móg³by pan
powtórzyæ?)

To drugie pytanie mam powtórzyæ?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak, bo te szeœæ-
dziesi¹t dni…)

W komisjach egzaminacyjnych nie mog¹ ucze-
stniczyæ osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ w zakresie transportu drogowego osób tak-
sówk¹. Czy pan minister nie ma obawy, ¿e ten za-
pis mo¿e nara¿aæ ustawodawcê na zarzut niekon-
stytucyjnoœci?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Zacznê od drugiego pytania. Nie chcia³em, ¿eby
lisy pilnowa³y kurnika, krótko mówi¹c, to znaczy,
¿eby sami taksówkarze decydowali o tym, czy do-
puszczaj¹ nastêpnych.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
jest zdrowy rozs¹dek.)
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Tak, to jest zdrowy rozs¹dek, to znaczy, nie
chcia³bym, ¿eby taksówkarze decydowali o tym,
czy bêdzie wiêksza konkurencja u nich na rynku,
czy mniejsza. Wie pan, to jest, jak pan marsza³ek
podpowiada, zdrowy rozs¹dek.

(Senator Piotr Gruszczyñski: W zwi¹zku z tym
pierwsze…)

Uzna³em, ¿e to utransparentni procedurê, tak
¿eby jedni nie decydowali o losie drugich. Pan wie,
jak to œrodowisko jest skonfliktowane. W zwi¹zku
z tym mnie siê mieœci w g³owie, ¿e te egzaminy
normalnie by mog³y wygl¹daæ inaczej. Ale unikaj-
my takich sytuacji, ¿e lisy pilnuj¹ kurnika, bo to
dobrze nie rokuje bezpieczeñstwu kur.

Je¿eli chodzi o te szeœædziesi¹t dni, to tak wy-
dyskutowano w Sejmie. Je¿eli siê pojawi pañstwa
poprawka, ¿e ma byæ do szeœædziesiêciu albo ¿e ta
liczba siê zmieni, to ja nie bêdê umiera³.

(Senator Piotr Zientarski: W terminie szeœædzie-
siêciu, to znaczy: do szeœædziesiêciu, tak to jest.)

A sk¹d taki pomys³, ¿eby w ogóle to limitowaæ?
Bo mnie siê mieœci w g³owie – po raz kolejny wra-
cam do konkurencji – ¿e ci, którzy mog¹ mieæ
wp³yw na prowadz¹cych egzaminy, dzisiejsi tak-
sówkarze, mogliby powodowaæ, ¿e ten egzamin na
przyk³ad w ogóle by siê nie odby³. W zwi¹zku z tym
trzeba by³o wprowadziæ taki zapis, który by dy-
scyplinowa³ samorz¹dowców, ¿e nie rzadziej ni¿
co dwa miesi¹ce taki egzamin siê odbêdzie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam dwa pytania.

Pierwsze dotyczy egzaminów. Chodzi mi o za-
kres materia³u. Kto bêdzie przygotowywa³ pytania
i czy jest okreœlony jakiœ zakres materia³u? Czy to
bêdzie sprawa wewn¹trzkorporacyjna, czy to bê-
dzie jakiœ materia³ przygotowywany zewnêtrznie?

Drugie pytanie dotyczy licencji. Nie wiem, czy
dobrze zrozumia³em: w tej chwili jest pewna licz-
ba licencji i s¹ ci poza limitem, a w przysz³oœci bê-
dzie te¿…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Bêd¹ poza limitem.)
Bêd¹ poza limitem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Bêd¹, bo ci, którzy zda-
dz¹ egzaminy…)

No tak, ale w tej chwili te przewozy osób te¿ s¹
poza limitem.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Nie, dzisiaj przewóz osób jest kompletnie poza
kontrol¹, nie rejestruje siê dzia³alnoœci…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: No tak, czyli
nie ma jakiegokolwiek ubiegania siê…)

Tam nie ma ubiegania siê o jak¹kolwiek kon-
cesjê…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: To jest poza
jakimkolwiek limitem.)

…ktoœ taki wchodzi do urzêdu miasta i stwier-
dza: prowadzê tak¹ dzia³alnoœæ, proszê pañstwa,
a dzia³alnoœæ taksówkarza jest obwarowana mnó-
stwem uwarunkowañ. W zwi¹zku z tym to jest do-
wód na potrzebê wprowadzenia takiej ustawy: s¹
dwie grupy zawodowe, z których jedna jest licen-
cjonowana, druga zaœ zg³asza do urzêdu, ¿e pro-
wadzi dzia³alnoœæ, a obie robi¹ praktycznie to sa-
mo, bior¹ pieni¹dze za wo¿enie ludzi. W zwi¹zku
tym…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Ministrze, jak do tego dosz³o?)

Odnoszê wra¿enie, ¿e parê lat temu… Podejrze-
wam, ¿e by³ w tym element œl¹ski. Mianowicie
w sytuacji falowych zwolnieñ górników by³ to po-
mys³ na to, ¿eby im daæ jak¹œ odskoczniê, i zrobio-
no tak¹ ustawê, tak¹ sfastrygowan¹, w dobrej in-
tencji, a to siê rozla³o po Polsce. To jest zjawisko
punktowe, to jest naprawdê, bo ja wiem, z piêæ,
z siedem miast. Na przyk³ad u mnie w Opolu nie
ma czegoœ takiego. Ja chcia³em siê przyjrzeæ te-
mu, jak to wygl¹da, ale widocznie masa krytyczna
jest na tyle niewielka… Powiedzmy sobie szcze-
rze, ¿e jest wrogoœæ tych œrodowisk wobec siebie,
one nawzajem siê zwalczaj¹.

Pierwsze pytanie, o egzamin i warunki egzami-
nu. Wrócê do pocz¹tku mojej wypowiedzi. My roz-
szerzamy ustawê tak, ¿eby do grupy taksówkowej
doszli nietaksówkarze, czyli sprawa egzaminu
jest ju¿ opisana. Bêdzie to taki sam egzamin jak
dzisiaj egzamin na taksówkarzy: z topografii, te-
sty psychologiczne… To wszystko nietaksówkarz
musi spe³niaæ, tak jak dzisiaj taksówkarz, egza-
min bêdzie wygl¹da³ tak, jak dzisiaj egzamin na li-
cencje taksówkowe. Nie ma nowej jakoœci w tej
ustawie w tym obszarze.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale kto w tej
chwili przygotowuje materia³y? Czy sami taksów-
karze, czy…)

Komisja egzaminacyjna.
(SenatorGrzegorzWojciechowski: Taksówkarzy?)
Taksówkarze nie egzaminuj¹ taksówkarzy.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Aha, rozu-

miem.)
Jak licencje wydaje miasto, to miasto samo

z siebie jak¹œ tam komisjê wy³ania.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Jeszcze koñcówka tego pytania, bo tak wpad-
liœmy w dyskusjê…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak.)
…i nie skoñczy³em.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie pierwszy raz z pa-
nem senatorem rozmawiam…)

Czy w takim razie jest sens utrzymywania liczby
licencji, skoro liczba licencji, ta efektywna liczba i tak
jest nieograniczona i bêdzie nieograniczona? Czy…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Nie, liczba licencji jest efektem decyzji samo-
rz¹du. Podejmuj¹ uchwa³ê…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli rozu-
miem, ¿e ta liczba licencji tak naprawdê – nie
wiem, czy dobrze rozumujê – bêdzie okreœlona na
podstawie tego, ile w ci¹gu tego roku…)

…przybêdzie…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: …przybê-

dzie, i to bêdzie jakby pu³ap, który bêdzie mo¿na
ewentualnie podnieœæ…)

O ile zostanie przekroczony, bo wie pan…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: O ile bêdzie

przekroczony, tak, tak.)
…w wielu, w bardzo wielu samorz¹dach ten li-

mit nie jest wykorzystany. W zwi¹zku z tym je¿eli
przybêdzie tyle licencji, ¿e przekroczy to limit zapi-
sany w uchwale rady miasta, to bardzo mo¿liwe, ¿e
prezydent czy burmistrz podejmie decyzjê o tym,
¿eby unormowaæ sytuacjê i dostosowaæ limit do
sytuacji rzeczywistej. Tym nowym nic nie grozi, oni
s¹ ca³y czas poza limitem. Je¿eli wszyscy, którzy do
tej pory prowadzili tego typu dzia³alnoœæ, okreœl¹
swój status, bo mog¹ byæ i tacy, którzy powiedz¹: ja
nie chcê byæ taksówkarzem, to jest wolny kraj,
i zwi¹zku z tym nie przejd¹ z przewozu osób do ta-
xi, to ten stan siê wykrystalizuje i pan prezydent
podejmie decyzjê, czy bêdzie ¿y³ w takim prowizo-
rium, bo to bêdzie… Bêd¹ dwa statusy, ale pasa¿er
tego nie bêdzie widzia³, gdy¿ bêd¹ same taksówki,
jednak w gminie bêdzie ma³y ba³aganik.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ju¿ dwukrot-
nie pan…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale nie odnios³em siê
do propozycji poprawki mniejszoœci.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo, to mo¿e jeszcze…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: To jak pan senator
skoñczy…)

Mam nadziejê, ¿e odniesienie siê bêdzie pozyty-
wne, na to liczê i ten czas zostawiam na przemyœ-
lenie.

Dwukrotnie pan minister powo³a³ siê na zasa-
dê zdrowego rozs¹dku. W³aœnie ten zdrowy roz-
s¹dek zosta³ zagubiony w tej ustawie. Mówi³ pan,
¿e ca³a ta ustawa jest prosta, ale z dyskusji, z py-
tañ wynika, ¿e nie do koñca jest taka prosta.
A o tym, ¿e nie do koñca dobrze zosta³a skon-
struowana, œwiadczy te¿ to, ¿e jest dziewiêæ po-
prawek na dziewiêæ zmian zawartych w ustawie;
to znaczy, ¿e nie do koñca precyzyjnie zosta³a
przemyœlana. St¹d moje kolejne poprawki.

Jeœli chodzi o pomys³ dotycz¹cy limitów, pan
senator wspomnia³, ¿e z³o¿y tak¿e poprawkê… Ja
bym chcia³ to uzasadniæ. Same limity jako takie
w samorz¹dach s¹ odbierane negatywnie. Narzu-
canie w sytuacji swobody dzia³alnoœci gospodar-
czej w³asnych limitów czêsto spotyka siê z kryty-
k¹ ze strony osób chc¹cych podj¹æ zawód taksów-
karza, ¿e mamy wolny rynek, a z drugiej strony ra-
dy gmin decyduj¹ o liczbie tych licencji .
Chcia³bym w ramach w³aœnie tej zasady zdrowego
rozs¹dku przytoczyæ przyk³ad, ¿e rady gmin nie
decyduj¹ o liczbie warsztatów mechanicznych,
jest to wolny rynek. A my tu na wolnym rynku
chcemy decydowaæ o licencjach. Dlatego dajê taki
w³aœnie zdroworozs¹dkowy kontrargument, ¿e
nie o wszystkim te rady gmin decyduj¹. Œwiadczy
o tym ten przyk³ad warsztatów mechanicznych
czy te¿ innych warsztatów rzemieœlniczych.

By³a mowa o przewidywanej liczbie prze-
kszta³ceñ obecnych przewozów okazjonalnych
osób w licencje taksówkarzy. Pozbawi to rady
gmin w³aœnie tej kontroli, bo decydujemy o tym,
¿e kto w okresie tego roku zdecyduje siê na egza-
min, zdobycie licencji, wchodzi poza limit. Pula
w sposób naturalny siê powiêksza o liczbê licencji
obowi¹zuj¹cych w danym roku. Nastêpny rok –
chcia³bym sprostowaæ – bêdzie dopiero decydu-
j¹cy, bo rada gminy zadecyduje o zwiêkszeniu te-
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go limitu zastanego, ¿e tak powiem, na koniec ro-
ku obowi¹zywania ustawy.

Jak wspomnia³ pan minister, w wielu gminach
jest taka sytuacja, ¿e limity s¹ niewykorzystywa-
ne, a tam, gdzie nie wyznaczono dodatkowych li-
mitów b¹dŸ ograniczono ich liczbê, gminy spoty-
kaj¹ siê z zarzutem ograniczania wolnoœci gospo-
darczej. Celnie pan minister to uj¹³, ¿e w zasadzie
ta ustawa jest szyta na potrzeby piêciu miast. Wy-
mieni³ pan Œl¹sk, ale ja nie dostrzegam tam takiej
sytuacji. W Warszawie, w Krakowie i mo¿e jeszcze
w paru wiêkszych aglomeracjach – tak. Ale w ten
sposób w celu rozwi¹zania problemów w paru du-
¿ych miastach robimy ustawê, która obliguje
wszystkie pozosta³e gminy. Dlatego uwa¿am –
i tak¹ poprawkê z³o¿ê za chwilê na rêce pana mar-
sza³ka – ¿e nale¿a³oby odst¹piæ od limitów. Takie
jest te¿ stanowisko samorz¹dów, aby nie ograni-
czaæ wolnego rynku. Wolny rynek sam wyreguluje
liczbê taksówek i bêdzie to z korzyœci¹ dla konku-
rencji i dla tych, którzy bêd¹ jeŸdziæ taksówkami.

Zatem poprawka pierwsza zmierza do tego, aby
odst¹piæ od limitowania liczby przewozów tak-
sówkami. Je¿eli Wysoka Izba przyjmie takie roz-
wi¹zanie, mia³by wtedy sens punkt mówi¹cy
o szeœædziesiêciodniowym terminie – od momentu
z³o¿enia wniosku – przeprowadzenia egzaminu.
W przeciwnym razie nie mia³by on sensu. Bo je¿eli
bêd¹ limity i limit gdzieœ tam siê wyczerpie, powie-
dzmy, w ci¹gu miesi¹ca, to jak zostan¹ przepro-
wadzone kolejne egzaminy i wydane licencje,
przecie¿ kolejnych limitów ju¿ nie bêdzie.

WyobraŸmy sobie sytuacjê osoby, która zgod-
nie z prawem zdoby³a uprawnienia danego dnia,
przez dwa, trzy lata nie zdobywa licencji, prawo
siê zmienia, ale ta licencja jest. I on wchodzi na ry-
nek w momencie, kiedy uzyska licencjê, a jak pra-
wo siê zmieni, to tutaj…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale ta ustawa nie za-
biera nikomu licencji.)

Ja mówiê o osobie, która zdobywa licencjê w ro-
ku X i nie dostaje prawa do je¿d¿enia, choæ ma zdany
egzamin.Mazdanyegzamin,aleniedostaje licencji…

(Senator Leon Kieres: Zezwolenia.)
O, przepraszam, zezwolenia. Zdaje egzamin,

ma prawo pozyskania licencji, ale nie uzyskuje tej
licencji…

(Senator Leon Kieres: Zezwolenia.)
Zezwolenia, tak? Tak to siê nazywa. Tak wiêc

w tej sytuacji mamy martwy…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Mówi pan o ludziach,
którzy dzisiaj nie prowadz¹ ¿adnej dzia³alnoœci?)

Tak.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jeœli nie ma licencji, to
nie dostanie zezwolenia.)

Zdaje egzamin i w tej sytuacji…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ma licencjê, ale nie ma
zezwolenia, czeka na zezwolenie.)

No i bêdzie czeka³ kilka lat, tak? Po tym, jak
zda³ egzamin, przepisy siê zmieniaj¹, ale on licen-
cjê mo¿e uzyskaæ w momencie, kiedy one bêd¹
wydawane w danej gminie. Proszê siê odnieœæ do
tego problemu, bo wiele osób sygnalizuje, ¿e to
jest pewien problem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dobrze, dobrze.)
Ma zdany egzamin, uprawniaj¹cy do pozyska-

nia licencji. Wszystkie warunki s¹ spe³nione.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie ma limitu.)
No w³aœnie, nie ma limitu. W momencie kiedy

bêdzie limit, a mo¿e to byæ i za trzy lata, i za piêæ
lat… Ale w miêdzyczasie przepisy siê zmieni¹,
a on na tej podstawie dostaje licencjê. Wed³ug
mnie, wpuszczamy na rynek osoby niezaznajo-
mione z przepisami. Uwa¿am, ¿e to jest b³¹d w tej
ustawie.

Czekam na wypowiedŸ pana ministra po dys-
kusji.

(Senator Leon Kieres: Czy uwa¿a pan, ¿e licen-
cja powinna mieæ ramy czasowe?)

Oczywiœcie, a my tego tutaj nie wprowadzamy.
Kwestia egzaminu…

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze bardziej ogra-
niczamy.)

Dlatego mówiê: znieœmy limity i nie bêdzie ¿a-
dnych problemów z limitowaniem licencji. Taki
jest mój wniosek. Nie bêdzie ¿adnego problemu
z przeprowadzaniem egzaminów. Kiedy ta osoba
wejdzie na rynek, to w³aœnie rynek ureguluje ca³y
ten obszar.

Kwestia egzaminów. By³a ju¿ mowa o tym, ¿e
aby unikn¹æ patologii i tego zaganiania lisa do
kurnika – to bardzo dobre okreœlenie… No ale
znów, tak na zdrowy rozs¹dek: czy starszy cechu
przeprowadzaj¹cy egzamin na czeladnika nie do-
puszcza rzemieœlnika w danej dziedzinie?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Taka
praktyka by³a…)

No nie, fachowca wpuszcza siê do komisji, ¿eby
wiedzia³, o co nale¿y pytaæ. Tymczasem w komisji
zdominowanej przez wyznaczone przez prezyden-
ta osoby – tak ja to sobie wyobra¿am i tak zapewne
jest – na tyle licznej, ¿e przedstawiciel taksówka-
rzy nie bêdzie mia³ decyduj¹cego g³osu, na pewno
bêd¹ jakieœ wypaczenia. Przecie¿ znajomoœæ fa-
chu u egzaminatora spowoduje, ¿e osoba, która
zda ten egzamin, bêdzie mia³a lepszy mandat
w tym œrodowisku, ni¿ w sytuacji, gdyby ¿adnego
taksówkarza w tej komisji nie by³o. Takie jest mo-
je stanowisko w tej sprawie. Dlatego kolejna moja
poprawka zmierza do tego, aby dopuœciæ – nie na-
kazaæ, tylko dopuœciæ – mo¿liwoœæ uczestniczenia
przedstawicieli œrodowiska taksówkarzy w komi-

69. posiedzenie Senatu w dniu 26 stycznia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 57

(senator T. Gruszka)



sji egzaminacyjnej. Powtarzam, taki taksówkarz
bêdzie mia³ lepszy mandat w tym œrodowisku, je-
¿eli bêdzie egzaminowany przez osobê z tego w³aœ-
nie œrodowiska. Z mojego dotychczasowego do-
œwiadczenia zwi¹zanego z uczestnictwem w ró¿-
nych komisjach wynika, ¿e do komisji powo³uje
siê fachowców, a nie dzia³a siê na zasadzie odrzu-
cenia fachowców, bo mo¿e dojœæ do nie wiadomo
czego… No w³aœnie, nie wiadomo do czego mia³o-
by dojœæ, ja nie wiem, jakie tutaj zastrze¿enia mia³
pan minister. Jakieœ przekrêty? No przecie¿ w³aœ-
nie wprost przeciwnie…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam, upar³ siê ktoœ.
Jeszcze kolejna sprawa i kolejna poprawka.

Chodzi o czas wejœcia w ¿ycie ustawy. Pan mini-
ster wspomnia³, ¿e w pewnym momencie ten czas
zmieniono. Ale przecie¿ nikt tych komisji nie ogra-
nicza, one mog¹ spotykaæ siê nawet codziennie
czy co tydzieñ, ¿eby przeprowadziæ… Ju¿ o tym
mówiliœmy, Warszawa, Kraków, mo¿e jeszcze ja-
kieœ inne miasta… W pozosta³ych miastach nie
ma tego problemu, a je¿eli jest, to jest to ju¿ pato-
logia, bo to siê przewija³o jakoœ tak miêdzy wier-
szami. W trakcie dyskusji sejmowej jasno powie-
dziano, ¿e s¹ to jakieœ patologie. To skoro to jest
patologia, to nale¿y maksymalnie ograniczyæ
czas, ¿eby j¹ ukróciæ.

Dlatego kolejny mój wniosek idzie w tym kierun-
ku, aby te osoby, które bêd¹ chcia³y siê przekszta³ciæ
w taksówkarzy, w ci¹gu pó³ roku, czyli, moim zda-
niem, w wystarczaj¹cym czasie tego dokona³y.

Jeszcze chcia³bym podzieliæ siê innymi uwa-
gami zwi¹zanymi z t¹ ustaw¹. Nale¿y siê liczyæ ze
zjawiskiem, które ju¿ na tym rynku obserwujemy –
mam tu na myœli pojawienie siê tak zwanych busi-
ków. One przewo¿¹ od dziewiêciu osób wzwy¿, one
ju¿ nagminnie kr¹¿¹ po Warszawie i one wejd¹ na
rynek przewozu okazjonalnego. Tak ¿e my tylko
czêœciowo rozwi¹¿emy problem, a nie do koñca –
ten problem nadal bêdziemy obserwowaæ.

Ja sk³adam te poprawki, licz¹c na ich przychyl-
ne przyjêcie przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê. Oddajê
g³os nastêpnym mówcom.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Pan senator Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Ja w zasadzie mia³em zadaæ pytanie sprawo-

zdawcy albo panu ministrowi, ale nie zd¹¿y³em…

A poza tym chcia³bym daæ wyraz swojego zobo-
wi¹zania wobec pewnej grupy.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, w ramach,
oczywiœcie, debaty, czy mo¿na by³oby jeszcze roz-
wa¿yæ wyd³u¿enie tego rocznego terminu na do-
stosowanie siê grupy zajmuj¹cej siê przewozem
osób, chodzi³oby o nieco d³u¿szy czas na takie do-
stosowanie siê. Chcia³bym siê te¿ dowiedzieæ,
czym kierowa³y siê komisje sejmowa i senacka,
podejmuj¹c decyzjê o dopuszczeniu mo¿liwoœci
przewozu osób samochodem, który jest zareje-
strowany jako przewo¿¹cy powy¿ej siedmiu osób.

Je¿eli by³aby jakaœ mo¿liwoœæ uwzglêdnienia
jeszcze tych dwóch moich uwag, to by³bym bardzo
wdziêczny.

Poprawek ¿adnych nie zg³aszam, tylko tak…
Przepraszam bardzo, ja po prostu nie zd¹¿y³em
zadaæ tych pytañ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze chêtni…
(G³os z sali: Pan senator Piechota chce zabraæ

g³os.)
Pan senator Piechota. Proszê bardzo.

Senator Leszek Piechota:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Niejako w uzupe³nieniu do mojego wniosku do-

tycz¹cego poprawki do ustawy o transporcie dro-
gowym chcia³bym po prostu uzasadniæ swój za-
miar.

Otó¿ przyœwieca³ mi zamiar odejœcia od syste-
mu feudalnego. W minionych czasach rajcowie
ustalali liczbê rymarzy, garncarzy czy kowali
w mieœcie. Wydaje mi siê, ¿e dzisiaj gmina nie po-
winna o tym decydowaæ, nie powinna regulowaæ
rynku. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo.)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze ja pozwolê sobie zabraæ g³os w dyskusji.
Proszê pañstwa, po wyjaœnieniach z³o¿onych

przez pana ministra dochodzê do jednego wniosku,
¿e nasza dyskusja powinna… Skoro s¹ dwie grupy
wykonuj¹ce te same us³ugi, to mamy tylko dwie
mo¿liwoœci rozwi¹zania tej sytuacji. Albo wprowa-
dzamy pe³n¹ wolnoœæ gospodarcz¹ i taksówkarze
te¿ o nic nie musz¹ siê staraæ, te¿ nie musz¹ znaæ
miasta, nie musz¹ mieæ kwalifikacji jako kierowcy –
to jest jedna mo¿liwoœæ. Albo zobowi¹zujemy wszy-
stkich do uzyskania tych samych kwalifikacji, co
dla mnie jest kwesti¹ zasadnicz¹. Proszê pañstwa,
ta wersja, ¿eby puœciæ wszystko na ¿ywio³ w ramach
wolnoœci gospodarczej, w moim przekonaniu, jest
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jakimœnieporozumieniem.Muszêpowiedzieæ, ¿e je-
dnym z naszych sukcesów transformacyjnych s¹
w³aœnie taksówki. Tê kwestiê potrafiliœmy w grun-
cie rzeczy uregulowaæ, jako, powiedzia³bym, jedn¹
z nielicznych. Kiedy jest pan w Londynie, w Pary¿u
czy w Wiedniu, to przywo³anie taksówki jest tam
problemem. Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, co
dzia³o siê w Polsce w roku pañskim dziewiêædzie-
si¹tym: jeŸdzili wszyscy i tworzy³y siê bandy, które
obsiada³y lotniska i koleje, które terroryzowa³y lu-
dzi, chc¹cych uprawiaæ ten zawód. Przecie¿ taka
by³a wtedy sytuacja. I teraz nagle pewna iloœæ cwa-
niaczków postanowi³a to wszystko obejœæ, mówi¹c,
¿e oni te¿ mog¹ woziæ pod szyldem dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Proszê pañstwa, zachowajmy jednak pewn¹
dba³oœæ o to, ¿eby przynajmniej te taksówki fun-
kcjonowa³y, nie psujmy tego. Tak wiêc w tym mo-
mencie jestem zdecydowanym zwolennikiem
koncepcji pana ministra, uwa¿am, ¿e ona w ni-
czym nie narusza niczyich praw.

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wychodzê na tê mównicê, aby pogratulowaæ

tym wszystkim, którzy pracowali nad tymi projek-
tami, inicjuj¹c tê ustawê zarówno w Senacie, jak
i w Sejmie. W zupe³noœci podzielam pogl¹d wyra-
¿ony przed chwil¹ przez pana marsza³ka, bowiem
sytuacja, jaka mia³a miejsce przez d³u¿szy czas,
kiedy dwie grupy zawodowe trudni³y siê tym sa-
mym, funkcjonuj¹c wed³ug zupe³nie ró¿nych za-
sad, by³a nie do przyjêcia. Ona by³a nie do przyjê-
cia z wielu wzglêdów. Wspomnê tylko o aspekcie
finansowym. Pamiêtamy, kiedy ci, którzy nie mie-
li szyldu „taxi” i wykonywali us³ugi przewozowe,
stosowali cennik zupe³nie, mówi¹c kolokwialnie,
nie z tej ziemi, oni potrafili za przejechanie kilo-
metra czy dwóch domagaæ siê kilkuset z³otych.
Dochodzi³o do sytuacji kuriozalnych, wyj¹tko-
wych, samochody by³y tak oznakowane, ¿e wpro-
wadza³y w b³¹d przysz³ych klientów. Oni, korzy-
staj¹c z us³ugi, spodziewali siê, ¿e zap³ac¹ kilka-
naœcie czy kilkadziesi¹t z³otych, a byli stawiani
w sytuacji przymusowej, podbramkowej i ¿¹dano
od nich kilkuset z³otych.

Jest tu wa¿ny równie¿ nie tylko aspekt finanso-
wy, ale niezwykle wa¿ny jest te¿ aspekt bezpie-
czeñstwa. Jak doskonale wiemy, wykonywanie
transportu osobowego w systemie taksówkowym
poprzedza egzamin, podczas którego sprawdzana
jest nie tylko znajomoœæ przepisów ruchu drogo-
wego, nie tylko znajomoœæ topografii miasta, ale
tak¿e, co jest niezwykle wa¿ne, kompetencje psy-
chofizyczne. Zaœ tej drugiej grupy zawodowej w³a-
œciwie nie dotyczy³y ¿adne regulacje, móg³ to robiæ

ka¿dy, kto chcia³, nie zawsze maj¹c ku temu od-
powiednie predyspozycje. Rzeczywiœcie, jak
wspomnia³ przed chwil¹ pan marsza³ek, w œwie-
cie jest tak – a w Polsce bêdzie tak, myœlê, ¿e za
rok, bo vacatio legis tej ustawy jest w³aœciwie ro-
czne – ¿e taksówka jest swoist¹ rêkojmi¹ bezpie-
czeñstwa i uczciwoœci. Tak jest na œwiecie i tak
byæ powinno równie¿ w naszym kraju.

Dlatego bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹ wraz z po-
prawkami. Myœlê, ¿e te poprawki, które, jak dys-
kusja pokazuje, dotycz¹ tego, czy skróciæ vacatio
legis do pó³ roku, czy wyd³u¿yæ je do ponad roku,
siê znosz¹. Myœlê, ¿e rok jest takim bezpiecznym
okresem na to, aby móc przeprowadziæ postêpo-
wanie kwalifikacyjne dla tych wszystkich, którzy
bêd¹ chcieli zmieniæ swój status, zalegalizowaæ tê
dzia³alnoœæ tak, aby prowadziæ j¹ na zasadzie us-
³ugi taxi. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w kwestii sprostowania. Moja wypowiedŸ

jest nastêpuj¹ca. Nikt tutaj z tej mównicy nie mó-
wi³, ¿e chce zburzyæ koncepcjê przedstawion¹
przez tê ustawê. Nadal po poprawkach bêdzie mo-
wa tylko o taksówkach, tak wiêc nie bêdzie tego,
na co marsza³ek wskaza³, ¿e z jednej strony chcê
moimi poprawkami wprowadziæ wolnorynkow¹
grê… To mia³a byæ wolnorynkowa gra tylko po-
miêdzy taksówkarzami, a nie pomiêdzy taksów-
karzami i przewoŸnikami.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Cho-
dzi o limity, ¿eby zlikwidowaæ limity.)

Tak. Chodzi³o mi o limity. Rezygnuj¹c z limi-
tów, doprowadzamy do wolnorynkowej gry po-
miêdzy taksówkarzami, ale nie pomiêdzy dwoma
ró¿nymi grupami, które t¹ ustaw¹ w³aœnie zosta-
n¹ zniesione. Tak wiêc za tym ja tak¿e jestem.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ g³osy? Nie.
To poproszê pana ministra, bo rozumiem, ¿e

pan chce zabraæ g³os.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Nieœmia³o wstajê, bo mia³em dwa falstarty.
Dziêkujê za wsparcie, Panie Marsza³ku, bo to

dok³adnie tak jest.
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Proszê pañstwa, limity s¹ na ca³ym œwiecie.
Chc¹c chroniæ pasa¿era, który w tym interesie
jest o wiele wa¿niejszy ni¿ taksówkarz, musimy
zadbaæ o to, ¿eby by³ jakiœ standard. Standard bê-
dzie wtedy, kiedy bêdzie odpowiednia liczba prze-
woŸników, a nie bêdzie ich tak wielu, ¿e zaczn¹ siê
œcigaæ w tym, kto bêdzie lepszym wujkiem i kto
pojedzie za jak najmniejsze pieni¹dze, bo to musi
siê odbiæ na jakoœci us³ugi. Musi: byle jakim sa-
mochodem, niebezpiecznie.

Proszê pañstwa, liberalizacja œwiata zasz³a tak
daleko, ¿e taksówka w Anglii mo¿e byæ tylko czar-
na, w Nowym Jorku mo¿e byæ tylko ¿ó³ta, tak wiêc
my liberalizujemy to wszystko bardzo p³ytko.
W innych krajach po prostu tak dokrêcono œrubê,
¿e podyktowano wszystko od pocz¹tku do koñca,
ustalono, jak ma wygl¹daæ ten ca³y rynek. Tak
wiêc inaczej jest w innych krajach, które szczyc¹
siê du¿o starsz¹ demokracj¹. Na przyk³ad
w Niemczech taksówka mo¿e byæ tylko kremowa,
tam ju¿, ¿e tak powiem, pojechali po ca³oœci, je¿eli
chodzi o uregulowanie rynku. W zwi¹zku z tym
mam nadziejê, ¿e pañstwo nie dacie siê zwieœæ te-
zom o wolnym rynku, bo akurat tutaj – mimo ¿e
w g³êbi duszy jestem absolutnym libera³em go-
spodarczym – nie ma miejsca na liberalizm. Tutaj
w trosce o pasa¿era, o jego bezpieczeñstwo musi-
my doprowadziæ do tego, ¿eby ta dzia³alnoœæ by³a
elementarnie op³acalna. Elementarnie op³acalna.

Pan senator powiada, ¿e nie decydujemy o licz-
bie warsztatów samochodowych. Oczywiœcie, ¿e
nie. Tyle tylko, ¿e samochód ma ka¿dy, a ¿eby ot-
worzyæ warsztat samochodowy, trzeba zainwe-
stowaæ kilkaset tysiêcy z³otych i dlatego to jest
kompletnie z³y przyk³ad. Kompletnie z³y.

Z tego, co widzê, to ta dyskusja tak naprawdê
sprowadza siê do tego, czy maj¹ byæ limity, czy ma
ich nie byæ. Podnosiliœcie tu pañstwo ró¿ne kwe-
stie, a chyba zd¹¿yliœcie siê zorientowaæ, ¿e ja je-
dnak gor¹co rekomendujê pañstwu limity, czyli
uregulowanie tego rynku. By³oby szkoda, gdyby
by³o u nas inaczej ni¿ w innych krajach. Skoro
tamte modele siê sprawdzi³y, to nie szukajmy cze-
goœ niezwyk³ego, ¿ebyœmy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
I w naszych siê sprawdzi³o.)

W naszych warunkach te¿ siê sprawdzi³o, choæ
parê lat temu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: W na-
szych siê sprawdzi³o, bo jest lepszy…)

…lekko to zderegulowaliœmy, wpuszczaj¹c
w³aœnie jakichœ takich bardzo dziwnych ludzi na
rynek. W zwi¹zku z tym trzeba ich teraz zdyscypli-
nowaæ i dopilnowaæ, ¿eby spe³niali takie same wa-
runki, jakie musz¹ spe³niaæ inni.

Je¿eli uwa¿acie pañstwo, ¿e ten okres powinien
byæ krótszy czy d³u¿szy od tego roku… Przecie¿
nie to jest wa¿ne w tej ustawie. I jeœli ktoœ z³o¿y po-

prawkê, ¿eby to by³o szybciej, i ona zostanie prze-
g³osowana, to proszê bardzo. Z punktu widzenia
tej ustawy nie jest to a¿ tak wa¿ne.

Czy kierowcy powinni egzaminowaæ kierow-
ców? To chyba by³oby z³e rozwi¹zanie. Bêdê upie-
ra³ siê przy tym, ¿e jednak sensownie jest wtedy,
kiedy nie egzaminuj¹ ci, którzy mog¹ mieæ w tym
interes.

A czas wejœcia w ¿ycie ustawy? Szczerze mó-
wi¹c, to te¿ nie jest najistotniejsze z punktu wi-
dzenia tej ustawy. Je¿eli pañstwo uznacie, ¿e ma
byæ pó³tora roku czy pó³ roku – bo widzê, ¿e padaj¹
wnioski i w jedn¹, i w drug¹ stronê: ¿eby by³o to
szybciej, ¿eby by³o to póŸniej – to ja nie bêdê umie-
ra³ za ¿adne rozwi¹zanie. To pañstwo w komisjach
zarekomendujecie takie czy inne rozwi¹zanie.
Najwa¿niejsze, ¿e s¹ limity. Limity, które s¹ wa¿ne
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pasa¿era i stan-
dard œwiadczonej us³ugi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê bardzo.
To chyba ju¿ wszystkie pytania.
Do protoko³u swoje wyst¹pienia z³o¿yli: sena-

tor Knosala, senator Muchacki, senator Bisztyga
i senator Grzyb*.

Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-
nator Gruszka i senator Piechota.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1079,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1079A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi sprawozdanie w imieniu dwóch komisji – Ko-
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misji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Przede wszystkim
chcê podkreœliæ, ¿e komisje przez dwa dni praco-
wa³y dosyæ intensywnie i wczoraj zakoñczy³y swo-
je obrady. Zosta³o przygotowanych wiele popra-
wek, o których powiem za chwilê.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw zosta³a uchwalona przez Sejm
5 stycznia 2011 r. Zasadniczym celem tej ustawy
jest zmiana niektórych przepisów. Muszê pod-
kreœliæ, ¿e dotyczy ona dziewiêciu ustaw regulu-
j¹cych zasady stosowania pods³uchu procesowe-
go oraz tak zwanego pods³uchu operacyjnego,
prowadzonego w ramach kontroli operacyjnej
przez organy œcigania uprawnione do stosowania
takiej kontroli. Pods³uch procesowy jest czynno-
œci¹ procesow¹ i mo¿e byæ zarz¹dzony wy³¹cznie
po wszczêciu postêpowania karnego, zaœ pod-
s³uch operacyjny wykonywany jest w ramach
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, prowa-
dzonych miêdzy innymi przez Policjê, Stra¿ Gra-
niczn¹, ABW, CBA, i polega na pozyskiwaniu in-
formacji oraz dowodów w sposób tajny, a prowa-
dzony jest poza procesem.

Ustawa doprecyzowuje przepisy kodeksu po-
stêpowania karnego i stanowi, ¿e w przypadku,
gdy s¹d nie zatwierdzi postanowienia prokurato-
ra o zarz¹dzeniu kontroli i utrwaleniu treœci roz-
mów telefonicznych, wydanego w wypadku nie-
cierpi¹cym zw³oki, zarz¹dza jednoczeœnie znisz-
czenie wszystkich zapisów utrwalonych w ra-
mach tej kontroli.

Do kodeksu postêpowania karnego i do pozo-
sta³ych zmienianych ustaw wprowadza siê insty-
tucjê tak zwanej zgody nastêpczej, to jest s¹dowej
zgody na wykorzystanie dowodu pochodz¹cego
z kontroli procesowej lub z kontroli operacyjnej
w innym postêpowaniu albo przeciwko osobie in-
nej ni¿ ta, wobec której zarz¹dzono pods³uch. Do-
tychczas zasady dopuszczalnego wykorzystywa-
nia takich dowodów by³y kszta³towane w drodze
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, które wytycza³y kie-
runki dzia³añ s¹dów i organów œcigania i wskazy-
wa³y, ¿e uzyskane w czasie kontroli rozmów do-
wody pope³nienia przestêpstwa mog¹ byæ wyko-
rzystywane jedynie w zwi¹zku z pope³nieniem ta-
kiego przestêpstwa – nie wykroczenia – w stosun-
ku do którego mo¿liwe jest zarz¹dzenie kontroli,
oraz ¿e dowody pope³nienia przestêpstwa przez
osobê inn¹ ni¿ ta, wobec której zarz¹dzono kon-
trolê, albo przez osobê objêt¹ zarz¹dzeniem, o ile
dotycz¹ przestêpstwa innego ni¿ wskazane w po-
stanowieniu o zarz¹dzeniu kontroli, mog¹ byæ
wykorzystane przed s¹dem jedynie pod warun-
kiem uzyskania zgody nastêpczej s¹du. Przyjête
w ustawie rozwi¹zania s¹ zgodne ze wskazaniami
S¹du Najwy¿szego zaprezentowanymi wczeœniej

i zawarte s¹ w przepisie art. 237a kodeksu postê-
powania karnego oraz w odpowiednich przepi-
sach kolejnych zmienianych ustaw, to jest
w art. 3–9.

Ustawa w art. 2 w pkcie 2 w nowym art. 10ea
zobowi¹zuje prokuratora generalnego do przed-
stawiania Sejmowi i Senatowi corocznej, jawnej
informacji o ³¹cznej liczbie osób, wobec których
zosta³y skierowane wnioski o zarz¹dzenie kontro-
li i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarz¹dzenie
kontroli operacyjnej, z wyszczególnieniem, w ilu
przypadkach s¹d zarz¹dzi³ kontrolê, w ilu s¹d od-
mówi³ zarz¹dzenia kontroli oraz ile wniosków
o kontrolê operacyjn¹ nie uzyska³o zgody proku-
ratora. Chcê podkreœliæ, ¿e jest to istotne novum,
bo chodzi o liczbê osób objêtych kontrol¹, na przy-
k³ad pods³uchem, a nie, jak by³o do tej pory, o licz-
bê aparatów, kiedy to za ka¿dym razem trzeba by-
³o odrêbnie wystêpowaæ w sprawie poszczegól-
nych aparatów. Rekordziœci, jak s³yszeliœmy na
posiedzeniu komisji, pos³ugiwali siê szeœædziesiê-
cioma aparatami telefonicznymi, w zwi¹zku z tym
trzeba by z³o¿yæ szeœædziesi¹t wniosków. W takim
przypadku nie ma rozeznania… Sytuacja jest in-
na, gdy chodzi o ocenê tego, ile osób jest pods³u-
chiwanych, zamiast tego, iloma aparatami pos³u-
guj¹ siê osoby, które s¹ pods³uchiwane.

W kolejnych ustawach kompetencyjnych usta-
wa ta ujednolica zasady postêpowania z utrwalo-
nymi zapisami zbêdnymi dla postêpowania kar-
nego oraz wprowadza obowi¹zek informowania
prokuratora o wydaniu zarz¹dzenia dotycz¹cego
niszczenia materia³ów niepotwierdzaj¹cych infor-
macji o pope³nieniu przestêpstwa.

W przypadkach sk³adania do s¹du wniosku
o zarz¹dzenie kontroli operacyjnej zobowi¹zuje
siê organ wnioskuj¹cy do do³¹czenia do wniosku
materia³ów uzasadniaj¹cych potrzebê stosowa-
nia kontroli operacyjnej. Chodzi tu wiêc, i to te¿
by³o g³êboko analizowane, nie tylko o kontrolê for-
malnoprawn¹, czyli podstawê prawn¹, ale rów-
nie¿ o podstawy faktyczne.

W czêœci zmieniaj¹cej ustawê o Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu za-
warty zosta³ przepis umo¿liwiaj¹cy zachowanie
materia³ów, które, nie zawieraj¹c dowodów po-
pe³nienia przestêpstwa, zawieraj¹ jednak informa-
cje istotne dla bezpieczeñstwa pañstwa. Ustawa
przewiduje, ¿e w takich przypadkach na wniosek
szefa ABW, z³o¿ony po uzyskaniu zgody prokura-
tora generalnego, bêdzie orzeka³ s¹d okrêgowy.

Po³¹czone komisje przyjê³y wiele poprawek
w toku dwudniowych obrad, które zosta³y prze-
rwane w³aœnie z uwagi na skomplikowany cha-
rakter problematyki, potrzebê ustosunkowania
siê do zg³aszanych wniosków miêdzy innymi obe-
cnego na obu posiedzeniach przedstawiciela pro-
kuratora generalnego oraz potrzebê ustosunko-
wania siê Ministerstwa Sprawiedliwoœci do przed-
stawianych propozycji.
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W wyniku dyskusji, w zasadzie mo¿na powie-
dzieæ, konsensualnie przyjêliœmy zarówno po-
prawki o charakterze legislacyjnym, jêzykowym,
ujednolicaj¹cym okreœlenia, przes³anki ustawo-
we, jak i istotne, w moim przekonaniu, zmiany
merytoryczne dotycz¹ce na przyk³ad uœciœlenia
terminów zobowi¹zuj¹cych okreœlone organy do
dzia³añ zwi¹zanych z przedmiotem postêpowa-
nia, tak ¿eby wszystko by³o jasne, a jednoczeœnie
¿eby ta ca³a procedura mia³a charakter dynami-
czny i mog³a byæ przeprowadzona w okreœlonych
terminach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski z pytaniem do pana

senatora Zientarskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Rozwa¿aliœcie pañstwo w komisji, ¿e dowody
mog¹ byæ przydatne posi³kowo w postêpowaniu
w danej sprawie, ale nale¿y chroniæ osoby, zgod-
nie zreszt¹ z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Jest sprawa zabójstwa Papa³y, jest sprawa
Olewnika, dzia³ania operacyjne s¹ kontynuowa-
ne, osoby nie s¹ stawiane w stan oskar¿enia. Czy
to oznacza, ¿e te osoby mog¹ domagaæ siê, ¿eby
materia³y operacyjne, które mog¹ byæ wykorzy-
stane w postêpowaniu dowodowym poszlako-
wym, in rem, nie in personam… Czy rozwa¿aliœcie,
¿e mo¿e to zmierzaæ do bezpowrotnego zniszcze-
nia Ÿróde³ dowodowych w sprawie, a nie przeciw-
ko osobie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Konkretnie takiego kazusu nie rozwa¿aliœmy,
jednak wydaje siê, ¿e ta ustawa zabezpiecza kwe-
stiê przechowania tego rodzaju materia³ów, dlate-
go ¿e na okreœlonym etapie prokurator, a póŸniej
s¹d decyduj¹ o tym, czy w zwi¹zku ze spraw¹ ma-
teria³ jest przydatny, czy nie. Jeœli sprawa jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Na razie jest nie-
przydatny. Ta osoba ma… Zgromadzonych
w sprawie, nie przeciwko osobom.)

Wymóg nie jest taki, ¿e tylko przeciwko osobie
musi byæ… Pojêcie nieprzydatnoœci, w moim
przekonaniu, jest rozumiane bardzo szeroko. Nie

tylko chodzi o to, ¿e jest nieprzydatne wtedy, gdy
nie postawiono zarzutu. Tak przynajmniej ja ro-
zumiem tê ustawê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czy
s¹ jeszcze pytania do pana senatora?)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja pozwolê sobie zadaæ pytanie.
Panie Senatorze, moje w¹tpliwoœci budzi

art. 237a, bo on w moim rozumieniu, w kontekœ-
cie polskiego prawa, jest dosyæ, powiedzia³bym,
rewolucyjny, albowiem wprowadza regulacjê
nieznan¹ w polskim prawie, to znaczy badanie
legalnoœci dowodów. Do tej pory obowi¹zywa³a
u nas, po pierwsze, zasada legalizmu, po drugie,
zasada swobodnej oceny dowodów i po trzecie,
zasada prawdy materialnej. I muszê powiedzieæ,
¿e zasada oceny dowodów, wyci¹gniêta na dobr¹
sprawê z prawa anglosaskiego, na gruncie pol-
skiego prawa jest czymœ nowym. To nasuwa sze-
reg pytañ.

Jeœli funkcjonariusz, na przyk³ad prowadz¹c
jak¹œ sprawê korupcyjn¹, podczas rozmowy na-
trafi na œlady morderstwa, to jak taka sprawa bê-
dzie wygl¹daæ? Czy on ma obowi¹zek napisania
doniesienia o przestêpstwie, czy nie? To jest kwe-
stia legalizmu. Czy…

(Senator Piotr Zientarski: W moim przekonaniu,
ma obowi¹zek. Ka¿dy, kto dowiedzia³ siê…)

Tylko ¿e je¿eli dowód, który on ma, nie zostanie
przyjêty w postêpowaniu, w wyniku kontroli na-
stêpczej, to wtedy on nie ma ¿adnych dowodów.
I gdzie jest wówczas kwestia prawdy materialnej?
Niew¹tpliwie to stwarza pewne trudnoœci.

Senator Piotr Zientarski:

Ale, z tego, co rozumiem, gdy rozpoczynamy
nowe postêpowanie, to ten dowód jest przekazy-
wany do nowego postêpowania. I wtedy on jest
przydatny w nowym postêpowaniu, a przestaje
byæ przydatny w postêpowaniu, które…

Senator Zbigniew Romaszewski:

Zgoda, ja siê z tym zgadzam, tylko ¿e tego nie
ocenia s¹d, który ma prawo do swobodnej oceny
dowodów, ale wchodzi w to jakiœ prejudykat, wy-
dany przez s¹d, który udziela albo nie udziela ze-
zwolenia na prowadzenie… Poza tym mo¿e siê na-
gle okazaæ, ¿e to zosta³o udzielone na przyk³ad na
sprawê oszustwa, a to jest sprawa oszustwa kwa-
lifikowanego z art. 3.

Senator Piotr Zientarski:

W moim przekonaniu, to nie ma znaczenia.
Chodzi o to, ¿eby co do zasady by³y podstawy po-
pe³nienia przestêpstwa, zarówno pod wzglêdem
prawnym, jak i faktycznym, a nie kwalifikacji
prawnej.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

No, muszê siê z tym nie zgodziæ. Ja mam w¹t-
pliwoœci, bo – w moim przekonaniu – w takiej sy-
tuacji to powinno jednak trafiaæ do s¹du, który
rozpatruje, prowadzi dan¹ sprawê. Chodzi o to,
¿eby rzeczywiœcie mia³ prawo swobodnej oceny
dowodów, a nie kierowa³ siê zasad¹ legalnoœci,
kiedy to dy¿urny sêdzia zezwala b¹dŸ nie zezwala,
a nie bardzo jest dostêp do innych materia³ów.
Dziêkujê bardzo. Mamy, co mamy.

Ja wnoszê poprawkê w tej sprawie.

Senator Piotr Zientarski:

Ale istot¹ tej ustawy jest to, ¿eby jednak mo¿na
by³o kontrolowaæ. I na takim etapie postêpowania
organem uprawnionym do tego jest w³aœnie s¹d.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ale s¹d powinien mieæ pe³n¹ swobodê oceny
dowodu w sprawie, to jest podstawowa zasada.
Je¿eli pan przyniesie na salê materia³y z pods³u-
chu, a nie by³o zezwolenia na ten pods³uch, to co
zrobi s¹d? WeŸmie to i wyrzuci czy bêdzie rozpa-
trywa³? Czy ma mo¿liwoœæ swobodnej oceny do-
wodów, czy jej nie ma?

(Senator Piotr Zientarski: Ma, oczywiœcie, ¿e
ma.)

Czyli mo¿e przyj¹æ, prawda? Czy protoko³y
z przes³uchañ…

(Senator Leon Kieres: Mam w¹tpliwoœci.)

Senator Piotr Zientarski:

Kodeks postêpowania karnego mówi, ¿e wszys-
tko – nie wymienia enumeratywnie dowodów – co
mo¿e s³u¿yæ wyjaœnieniu sprawy, jest dowodem.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To po co jest
ta nastêpcza kontrola?)

(Senator Leon Kieres: S¹ dowody zebrane legal-
nie i nielegalnie.)

Otó¿ to, tu chodzi o sposób ich zbierania.

Senator Zbigniew Romaszewski:

To jest bardzo wa¿ne w systemie anglosaskim,
zaœ w polskim, trzeba powiedzieæ, do tej pory tego
nie by³o. Zawsze obowi¹zywa³a swobodna ocena
dowodów.

Senator Piotr Zientarski:

Tak, ale chodzi o to, ¿eby organ, który prowadzi
pods³uch, mia³ œwiadomoœæ, ¿e równie¿ bêdzie
kontrolowany pod wzglêdem zasadnoœci stosowa-
nia tego…

Senator Zbigniew Romaszewski:

Dwóch panów umawia siê w sprawie korupcji.
Na tego, którego pods³uchiwali, mieli zezwolenie,
a na tamtego drugiego?

(Senator Piotr Zientarski: No…)
(Senator Andrzej Grzyb: Co to za typ…)
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: To mo¿e pan

minister…)
Myœlê, ¿e podziêkujê. Jeszcze pana ministra…

Senator Piotr Zientarski:

Myœlê, ¿e zawsze mo¿na jakieœ kazusy wy-
myœliæ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: No nie, to jest
bardzo czêsty, prosty kazus, ¿e mamy dwie osoby.)

Kwestia rozstrzygania konkretnych spraw.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Jeszcze pan

senator Piotrowicz.)
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja zdajê so-

bie sprawê, ¿e ustawa dotyka doœæ delikatnej ma-
terii. Z jednej strony chodzi o ochronê praw oby-
watelskich, ¿eby one nie by³y naruszane w wyni-
ku bezpodstawnych pods³uchów, z drugiej je-
dnak strony chodzi równie¿ o ochronê praw oby-
watelskich, która polega na tym, ¿e chroni siê
obywateli przed przestêpczoœci¹. W zwi¹zku z tym
chodzi o wywa¿enie dwóch sfer, praw i wolnoœci
tych obywateli, którzy nie wchodz¹ w kolizjê z pra-
wem, i tych, którzy przejawiaj¹ lekcewa¿¹cy sto-
sunek do prawa – tak bym to delikatnie uj¹³.

Chcia³bym wróciæ do kwestii art. 2 ustawy, któ-
ry nowelizuje zapisy o prokuraturze. Je¿eli mówi-
my o tym, ¿e dobrze by by³o, ¿eby pewne czynno-
œci operacyjne by³y pod œcis³¹ kontrol¹ prokura-
tury, to generalnie rzecz bior¹c, zgadzam siê z tym
kierunkiem. Z drugiej strony czy obowi¹zki, jakie
nak³ada siê w tym artykule na prokuraturê, s¹
mo¿liwe do wykonania? Czy prokuratura dyspo-
nuje odpowiednimi narzêdziami do tego, aby wy-
wi¹zaæ siê z tych obowi¹zków? Papier wszystko
przyjmie, obowi¹zki ³adnie brzmi¹ w zapisie usta-
wowym, tylko czy one s¹ wykonalne? Czy aby nie
oka¿e siê póŸniej, po czasie, ¿e prokuratura nie
sprawowa³a w³aœciwego nadzoru nad prawid³o-
woœci¹, powtarzam, inicjowania czynnoœci opera-
cyjno-rozpoznawczych? Inicjowanie tych czynno-
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œci to jest domena organów operacyjnych s³u¿b,
Policji, a prokurator ma wkraczaæ w tê sferê. To
jest dyskrecjonalne zadanie tych s³u¿b. St¹d wy-
daje mi siê, ¿e obowi¹zek polegaj¹cy na kontroli
i nadzorze nad czynnoœciami operacyjnymi w za-
kresie ich inicjowania ³adnie brzmi na papierze,
ale doœæ trudno jest go wykonaæ. Co pan sprawo-
zdawca o tym s¹dzi?

Senator Piotr Zientarski:

Ja uwa¿am, ¿e po pierwsze, nie ma innego or-
ganu, szczególnie takiego w randze niezale¿nej,
który by³by predestynowany do przeprowadzania
tego rodzaju kontroli i póŸniej do przedstawienia
informacji…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Przepraszam
bardzo, tylko czy ten organ, jakim jest prokuratu-
ra, ma ku temu stosowne narzêdzia? Czy ma mo¿-
liwoœæ wywi¹zania siê z tego?)

Jest to kwestia organizacji prokuratury. Tak
jak ju¿ mówi³em, wiem, ¿e prokuratura uczestni-
czy³a w procesie legislacyjnym zarówno w Sejmie,
jak i u nas, i nie zg³asza³a tego problemu. Dlatego
te¿ nie mam takich obaw, jakie przedstawia pan
senator. Myœlê, ¿e prokuratura tak powinna zor-
ganizowaæ swoj¹ pracê, ¿eby mog³a siê wywi¹zaæ
z tego obowi¹zku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e senator Piotrowicz chcia³ o coœ

dopytaæ.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Jeszcze jedno, w kontekœcie wypowiedzi pana
senatora… Czy zwracano siê do prokuratury
o opiniê podczas tworzenia tego rodzaju zapisu?
Bo, jeszcze raz podkreœlam, pomys³, ¿eby by³a
nad tym kontrola, jest dobry. Tylko czy ta kontro-
la jest mo¿liwa? Czy w œlad za takim zapisem nie
powinny pojawiæ siê inne? Na przyk³ad takie, ¿e
organ – choæ wydaje mi siê to w tej chwili bardzo
skomplikowane i mo¿e to uderzaæ w mo¿liwoœci
dzia³añ operacyjnych – który zamierza rozpocz¹æ
czynnoœci operacyjne, zwraca siê do prokuratury,
a ta ocenia, czy prawid³owe jest inicjowanie tego
rodzaju dzia³añ operacyjnych, jak jest to w przepi-
sie. Ale wszystko bêdzie wówczas dosyæ skompli-
kowane, postawione na g³owie. W zwi¹zku
z tym… Chodzi mi o to, ¿e w œwietle obecnych ure-
gulowañ prawnych prokuratura nie ma mo¿liwo-
œci wywi¹zania siê z obowi¹zku zawartego w tym
zapisie, bo temu nie towarzysz¹ inne przepisy,

które by organy operacyjne zobowi¹zywa³y do te-
go, by o swoich zamierzeniach informowaæ proku-
ratora, aby ten móg³ siê ustosunkowaæ i stwier-
dziæ, czy inicjowanie dzia³añ operacyjno-rozpo-
znawczych jest prawid³owe, czy nieprawid³owe.

Senator Piotr Zientarski:

Mogê tylko powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e
przedstawiciel prokuratora generalnego ucze-
stniczy³ w sposób aktywny we wszystkich eta-
pach postêpowania legislacyjnego i takiego pro-
blemu wprost nie zg³asza³, nie przedstawia³ w tym
zakresie zmian ustawowych, których wprowadze-
nie by mia³o sugerowaæ tego rodzaju obawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê chêtnych.
Wobec tego bardzo panu senatorowi dziêkujê.
Pan minister chcia³by zabraæ g³os.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ten projekt rz¹dowy zosta³ skierowany bodaj¿e

w marcu do laski marsza³kowskiej. Wtedy jeszcze
istnia³a prokuratura krajowa, dlatego te¿, si³¹
rzeczy, ona to konsultowa³a, ca³y ten projekt by³
uzgadniany w pe³ni z prokuratur¹. Nie mogê wiele
dodaæ, je¿eli chodzi o zakres regulacji i przes³an-
ki, jakie towarzyszy³y podjêciu decyzji o zmianie
prawa, do tego, co zosta³o powiedziane przez pana
przewodnicz¹cego, pana senatora Zientarskiego.
Rzeczywiœcie chodzi³o nam o to, aby ta kontrola
by³a… No bo to jest rzecz absolutnie kluczowa dla
praw cz³owieka, jak równie¿ dla skutecznoœci
dzia³ania organów œcigania. Taki sposób prowa-
dzenia czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych,
w tym pods³uchów, z jednej strony zapewnia³by
gwarancje zachowania praw cz³owieka – chodzi
o to, ¿eby nie mo¿na by³o sobie pods³uchiwaæ ka¿-
dego i wkraczaæ w jego najbardziej intymne spra-
wy – a z drugiej strony gwarantowa³by, ¿e te dowo-
dy bêd¹ s³u¿yæ zwalczaniu najbardziej groŸnej
przestêpczoœci, która jest okreœlona w katalogu
zarówno w kodeksie postêpowania karnego, je¿eli
chodzi o pods³uch procesowy, jak i we wszystkich
ustawach tak zwanych policyjnych, czyli o Policji
i innych s³u¿bach, które maj¹ prawo dokonywaæ
takich czynnoœci.

Tam jest kilka elementów… Pzede wszystkim
chodzi w³aœnie o wzmocnienie kontroli. Odpowia-
daj¹c na jedno z pytañ, chocia¿ nie do mnie to py-
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tanie by³o adresowane, o kontrolowanie czynno-
œci, jakie wykonuj¹ s³u¿by w zakresie pods³u-
chów, powiem, ¿e obecny stan prawny jest taki:
je¿eli wniosek o kontrolê operacyjn¹ jest prawid-
³owo sformu³owany, jest w nim powo³anie siê na
pewne okolicznoœci i wype³nione s¹ potrzebne for-
mularze, to nie ma obowi¹zku do³¹czania mate-
ria³ów konkretnych, dowodów, które wskazuj¹ na
to, ¿e dana osoba mo¿e byæ wartoœciowym Ÿród-
³em informacji na temat jakiegoœ przestêpstwa.
Brak konkretnych materia³ów, które wskazuj¹ na
powi¹zanie jakiejœ osoby… Mówiê o jakiejœ oso-
bie, gdy¿ nie mo¿emy na tym etapie mówiæ o pode-
jrzanym, bo to jeszcze jest faza przedprocesowa.
Chodzi o to, ¿e pewne informacje wskazuj¹ na to,
¿e ta osoba powinna byæ z punktu widzenia inte-
resów pañstwa, praworz¹dnoœci i zwalczania
przestêpczoœci pods³uchiwana, bo ona posiada
wiedzê, która mo¿e byæ dowodowo spo¿ytkowana
w póŸniejszym procesie karnym. Obecny stan jest
taki, ¿e nie ma obowi¹zku przedstawienia takich
materia³ów. My tu wprowadzamy zmianê, która
powoduje, ¿e je¿eli policjant czy funkcjonariusz
innego organu, który jest uprawniony do prowa-
dzenia kontroli operacyjnej czy w ogóle do pracy
operacyjnej, widzi potrzebê pods³uchiwania w ce-
lu zdobycia dowodów, to musi za³¹czyæ materia³y,
które za tym przemawiaj¹. S¹ oczywiœcie ograni-
czenia, przes³anki mog¹ byæ równie¿ negatywne.
Je¿eli inne metody s¹ wystarczaj¹ce, to siê pod-
s³uchu nie stosuje, je¿eli s¹ inne mo¿liwoœci udo-
wodnienia, to siê go nie stosuje. To wszystko jest
kontrolowane przez prokuratora.

Zwracam siê teraz do pana senatora Piotrowi-
cza. Nic w modelu kontroli siê nie zmienia, nie ro-
bimy tutaj ¿adnej rewolucji. Dajemy tylko pewien
materia³… Ja rozumiem, ¿e analiza tego materia-
³u wi¹¿e siê z pewn¹ prac¹, ¿e byæ mo¿e ³atwiej jest
wydaæ zgodê blankietow¹, formaln¹, je¿eli nie siê
ma tych materia³ów, a ma siê tylko sformu³owany
i ³adnie opisany wniosek. Mo¿e proœciej jest wtedy
dzia³aæ… W sensie modelu kontroli i tego, co siê
kontroluje, nic siê jednak nie zmienia, jest dok³a-
dnie tak samo. Kontroluje siê wiêc to, czy rzeczy-
wiœcie istnieje powi¹zanie tej osoby z danym zda-
rzeniem, jakimœ przestêpstwem katalogowym,
i bada siê, czy taki œrodek jest rzeczywiœcie konie-
czny i czy nie wystarcz¹ byæ mo¿e inne œrodki pra-
wne. Je¿eli wystarcz¹, to siê go nie stosuje. Odpo-
wiadaj¹c na pytanie… My dajemy te instrumenty
prawne, bo nie by³o do tej pory instrumentu pole-
gaj¹cego na obowi¹zku Policji i innych s³u¿b doty-
cz¹cego przedstawienia materia³ów uzasadnia-
j¹cych wniosek, choæ nie wszystkich… Bo rzeczy-
wiœcie by³y rozwa¿ania co do tego, czy nie uboga-
ciæ prokuratury ca³oœci¹ pracy operacyjnej. Ale
od tego odst¹piliœmy. To nie by³oby dobre roz-
wi¹zanie, przynajmniej na dziœ, ¿eby prokuraturê

wprowadzaæ w ca³¹ pracê operacyjn¹. Nie o to
chodzi³o. Chodzi³o o to, ¿eby prokuratura pe³ni³a
swoj¹ funkcjê organu nadzoruj¹cego, czyli kon-
troluj¹cego to, czy rzeczywiœcie s³u¿by nie prze-
kraczaj¹ swoich kompetencji. Dlatego chodzi tyl-
ko o te materia³y, które zdaniem policjanta, fun-
kcjonariuszy Stra¿y Granicznej czy innych
s³u¿b… Je¿eli on uwa¿a, ¿e materia³, który uzys-
ka³, uzasadnia wniosek, to musi go do³¹czyæ. I to
jest istotna zmiana.

Inne zmiany dotycz¹ mo¿liwoœci wykorzysty-
wania dowodów zebranych w toku kontroli opera-
cyjnych prowadzonych w ramach innych postê-
powañ. Obecnie mamy taki stan prawny, co zre-
szt¹ by³o przedmiotem krytyki, ¿e w zasadzie nie
ma ¿adnych ograniczeñ. Na podstawie ogólnych
bardzo zapisów, zawartych we wszystkich proce-
durach, czy administracyjnych, czy cywilnych,
mo¿na przekazywaæ dowody z jednego tocz¹cego
siê postêpowania do drugiego. I mo¿na w zasadzie
bez wiêkszych trudnoœci wykorzystywaæ to, co siê
uzyska… W za³o¿eniu uzyskanie zgody na kontro-
lê operacyjn¹ to doœæ trudna œcie¿ka, bo trzeba
przejœæ przez, powiedzia³bym, doœæ w¹skie gard³o
przepisów, ale jak siê j¹ ju¿ uzyska i w efekcie ko-
goœ pods³ucha, to w zasadzie te dowody mo¿na
rozsiewaæ po wszystkich rodzajach postêpowañ,
administracyjnych, rodzinnych, cywilnych. Doœæ
rewolucyjna zmiana, moim zdaniem, któr¹ tu
prezentujemy, polega na wprowadzeniu ustawo-
wego zakazu dowodowego. Nie bêdzie mo¿na
gdzie indziej tych informacji wykorzystywaæ, jak
tylko w procesach karnych, i to tylko w tych spra-
wach, które dotycz¹ przestêpstw najgroŸniej-
szych, okreœlonych w katalogach, o których mó-
wi³em, czyli tak zwanych przestêpstw katalogo-
wych okreœlonych w ustawach policyjnych i ko-
deksie postêpowania karnego.

Kolejny element tej regulacji: niszczenie tego,
co zbêdne. Jest ca³a procedura, nie chcê wkra-
czaæ w szczegó³y… Je¿eli oka¿e siê, ¿e Policja czy
inna s³u¿ba – mówiê o Policji, ale zawsze wtedy
mam na myœli równie¿ inne s³u¿by, które s¹ upra-
wnione do prowadzenia czynnoœci operacyjno-
-rozpoznawczych – w wyniku pods³uchu nie uzys-
ka niczego, co mog³oby zostaæ spo¿ytkowane do
œcigania karnego, to jest obowi¹zek zniszczenia
tego wszystkiego. Ale wczeœniej nale¿y zawiado-
miæ o tym prokuratora, ¿eby móg³ ewentualnie,
gdyby chcia³, to skontrolowaæ, bo zawsze mo¿e
za¿¹daæ informacji w tym zakresie.

I kolejny element, ju¿ chyba ostatni… Aha, mo-
¿e jeszcze tylko powiem, ¿e je¿eli te materia³y wy-
kazuj¹ przydatnoœæ dowodow¹ w procesie kar-
nym, to wtedy w momencie zakoñczenia postêpo-
wania przygotowawczego prokurator ma prawny
obowi¹zek zadecydowania, co jego zdaniem jest
przydatne, a co nie, i przedstawienia s¹dowi
wniosku o zniszczenie czêœci materia³ów, tego, co
jest nieprzydatne. Ale tutaj procedura jest bar-
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dziej skomplikowana, bo zgodnie z t¹ ustaw¹
w³¹czamy w tê procedurê równie¿ osoby, wobec
których by³a zarz¹dzona kontrola. One maj¹ pra-
wo siê wypowiedzieæ, czy ich zdaniem prokurator
trafnie oceni³, ¿e to ma byæ zniszczone, a to nie, bo
mo¿e maj¹ inne zdanie, mo¿e uwa¿aj¹, ¿e w³aœnie
te materia³y, które proponuje siê zniszczyæ, za-
wieraj¹ dowody ich niewinnoœci i s¹ istotne dla
ich obrony. Tak wiêc tutaj w³¹czamy strony postê-
powania, a tak¿e te osoby, wobec których by³a za-
rz¹dzona kontrola operacyjna.

I wreszcie ostatnie zagadnienie, które tu jest
uregulowane, tak zwana zgoda nastêpcza. Tego
dotyczy³y pytania czy te¿ w¹tpliwoœci podniesio-
ne przez pana senatora Andrzejewskiego. Co to
jest tak zwana zgoda nastêpcza, ta tajemnicza
zgoda nastêpcza? To jest taka instytucja, która
reguluje sytuacjê, gdy Policja czy inny upra-
wniony organ ma zgodê s¹du na pods³uchiwa-
nie kogoœ w sprawie o przestêpstwo X, a potem,
jak siê analizuje te materia³y, okazuje siê, ¿e one
zawieraj¹ wartoœciowe dowody dotycz¹ce spra-
wy Y albo nawet innej osoby. To w³aœciwie chyba
nie pan senator Andrzejewski, tylko pan mar-
sza³ek Romaszewski o tym mówi³. I wtedy…
Obecnie jest taki stan prawny, ¿e w ogóle nie jest
uregulowane, czy mo¿na, czy nie mo¿na. S¹d
Najwy¿szy w swojej obszernej uchwale to dopu-
œci³, i to jest rzeczywiœcie doœæ odwa¿na inter-
pretacja prawa. S¹d Najwy¿szy stan¹³ na takim
oto stanowisku, ¿e jest to dopuszczalne pod pe-
wnymi warunkami, czyli s¹d mo¿e ex post, po
wszystkim oceniaæ, czy mo¿na te materia³y wy-
korzystaæ. Chcemy w tej ustawie to uregulowaæ,
¿eby nie opiera³o siê to tylko na wyk³adni, na
uchwale S¹du Najwy¿szego, ale by³o wprost
uregulowane.

Oczywiœcie stoimy tutaj wobec dylematu, czy
przestêpca ma pójœæ wolno, dlatego ¿e policjant
mia³ zezwolenie s¹du akurat na pods³uchiwanie
w sprawie X, a tu siê okaza³o, ¿e jest Y. To s¹ re-
gu³y nie oceny dowodów – bo pan marsza³ek py-
ta³ o oceny dowodów – to s¹ regu³y dopuszczalno-
œci dowodów. W procesie karnym mamy do czy-
nienia z dwoma rodzajami regu³ oceny. Pierwszy
to dopuszczalnoœæ, czyli to, czy w ogóle mo¿emy
oceniaæ taki dowód, czy zosta³y zachowane pod-
stawowe przepisy. To jest legalnoœæ, czyli, inny-
mi s³owy, dopuszczalnoœæ, bo je¿eli coœ jest nie-
legalne, to jest niedopuszczalne. I dopiero je¿eli
coœ jest dopuszczalne, to wtedy organ proceso-
wy, czy to jest prokurator, czy to jest s¹d, mo¿e
siê zastanawiaæ, czy ten dowód jest wartoœciowy,
czy nie jest wartoœciowy, czy wiarygodny, czy
przekonuj¹cy, czy nieprzekonuj¹cy itd. Je¿eli siê
tej zgody nastêpczej nie uzyska – na przyk³ad s¹d
stwierdzi, ¿e by³y b³êdy proceduralne albo jakieœ
inne b³êdy, je¿eli uzna, ¿e rzeczywiœcie nie zacho-

wano jakichœ zasad, i powie: odmawiam zgody
nastêpczej – to wtedy, mimo i¿ policjantowi i pro-
kuratorowi mo¿e siê wydawaæ, ¿e dowód jest bar-
dzo wartoœciowy w sensie merytorycznym, nie
bêdzie on móg³ byæ poddany ocenie. Czyli nie jest
to wyj¹tek od zasady swobodnej oceny dowodów,
poniewa¿ on w ogóle nie podlega tej swobodnej
ocenie dowodów, po prostu jest nielegalny, bo
nie ma zgody nastêpczej, zgody s¹du na to, ¿eby
go wykorzystaæ. Je¿eli zaœ jest zgoda s¹du na to,
¿eby dowód wykorzystaæ, to wtedy na ogólnych
zasadach siê go zestawia z innymi dowodami
i ocenia siê, czy on jest wiarygodny, czy coœ wno-
si, czy nie wnosi, czy jest wartoœciowy merytory-
cznie, czy te¿ nie. I to jest kolejny, ju¿ chyba osta-
tni element tej nowelizacji.

Wczoraj, Wysoka Izbo, na posiedzeniu po-
³¹czonych komisji senackich odby³a siê bardzo
ciekawa, wed³ug mnie wa¿na i du¿o wnosz¹ca
dyskusja. Wprowadzono tam pewne modyfika-
cje, pewne poprawki. Zreszt¹ du¿a czêœæ tych
poprawek by³a inspirowana przez Prokuraturê
Generaln¹. Uwa¿am, ¿e podniesione przez ni¹
kwestie by³y wa¿ne. Ze wzglêdów, o których ju¿
mówi³em – kiedy koñczyliœmy prace nad tym
projektem, by³a jeszcze Prokuratura Krajowa –
nie by³o wczeœniej takich mo¿liwoœci, ale my
w ministerstwie bardzo powa¿nie pochyliliœmy
siê nad tymi poprawkami i myœlê, ¿e osi¹gnêliœ-
my rozs¹dne porozumienie w kwestii zakresu,
w jakim uwagi Prokuratury Generalnej, za które
dziêkujê, mog³y byæ uwzglêdnione, i komisja
w swoim sprawozdaniu je przyjê³a. Ja oczywi-
œcie z tego miejsca wyra¿am te¿ poparcie dla
tych poprawek.

Panie Marsza³ku, je¿eli chodzi o to, co mia³em do
powiedzenia takogólnie, to tyle. Je¿eli s¹pytania…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana?
(Senator Leon Kieres: Ja mam pytanie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Jest problem tych owoców z zatrutego drzewa,
o czym rozmawialiœmy.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No
w³aœnie.)

Mo¿e to jest wydumane pytanie, ale te¿ ktoœ mi
przed chwil¹ powiedzia³, ¿e w praktyce taka sy-
tuacja, o jakiej bêdê mówi³, jest spotykana.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, bli¿ej mikrofonu, bo nie…)

Zainstalowanie pods³uchu elektronicznego
w konfesjonale. Ja rozumiem, konkordat, zakaz
itd. Czy wed³ug pana ministra s¹d mo¿e dopuœciæ
tego rodzaju dowód nastêpczo?

69. posiedzenie Senatu w dniu 26 stycznia 2011 r.
66 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu Z. Wrona)



Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e nie.
(Senator Leon Kieres: Ja oczywiœcie te¿.)
A uzasadniê to w ten sposób, ¿e…
(Senator Piotr Zientarski: Lex specialis.)
…jest bezwzglêdna norma kodeksu postêpo-

wania karnego, tajemnica spowiedzi nieznaj¹ca
¿adnych wyj¹tków. Oczywiœcie najprostsze by³o-
by obejœcie tej normy od strony procesowej, gdy-
byœmy zezwalali na wprowadzanie do procesu
karnego takich dowodów, które by narusza³y ta-
jemnicê spowiedzi…

Senator Leon Kieres:

Czy mogê zadaæ pytanie uzupe³niaj¹ce?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,

tak.
Przed trzema czy czterema laty przeczyta³em

w naszej prasie wypowiedŸ jednego z ksiê¿y, który
ujawni³ tajemnicê spowiedzi mordercy w sytuacji,
kiedy w wiêzieniu zosta³a osadzona i póŸniej ska-
zana osoba w tej sprawie niewinna. Jak w takiej
sytuacji post¹piæ? Sam ksi¹dz ujawni³, wiêc…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Czyli dowody niewinnoœci, tak?
(Senator Leon Kieres: No w³aœnie.)
Niestety…
(Senator Piotr Andrzejewski: Brak spo³ecznego

niebezpieczeñstwa czynu…)
Przestêpstwem to nie jest. To jest jakiœ delikt

kanoniczny, prawa kanonicznego…
(Senator Piotr Zientarski: Tajemnica spowiedzi.)
…i odpowiedzialnoœæ ksiêdza mo¿na by rozpa-

trywaæ w œwietle prawa kanonicznego. Do egzek-
wowania tej odpowiedzialnoœci s¹ powo³ane or-
gany koœcielne, pañstwo nie bêdzie jej egzekwo-
wa³o. Z prawnego punktu widzenia rzeczywiœcie
nie ma jednak mo¿liwoœci powo³ania siê na te do-
wody w jakimkolwiek rozstrzygniêciu proceso-
wym. Nie ma mo¿liwoœci, poniewa¿ przepis
brzmi: nie mog¹ byæ dowodami zeznania doty-
cz¹ce okolicznoœci objêtych tajemnic¹ spowie-
dzi. Nie mog¹ byæ. Niezale¿nie od tego, czy te do-
wody s¹ korzystne, czy niekorzystne, po prostu
prokurator nie mo¿e siê tu zastanawiaæ, ksi¹dz
nie mo¿e byæ przes³uchany na okolicznoœæ tych
faktów, wiêc je¿eli zg³osi³by siê jako œwiadek
i chcia³ zeznawaæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie mo¿e byæ prze-
s³uchany.)

…to nie mo¿e byæ przes³uchany – w³aœnie tak
jest, dziêkujê za podpowiedŸ, bo dok³adnie tak ten
przepis brzmi, nie mo¿e byæ przes³uchany…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale mo¿e byæ
przes³uchany cz³owiek, któremu on to powie-
dzia³.)

A, to jest œwiadek ze s³yszenia, to jest prawda,
no tak.

(Senator Piotr Zientarski: Kilku magistrów pra-
wa pom¹ci panu w g³owie.)

To prawda, ¿e tak mo¿e byæ, œwiadek ze s³ysze-
nia mo¿e byæ przes³uchany.

(Senator Piotr Andrzejewski: Magister to nic,
gorzej, jak profesorowie pom¹c¹…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê uprzejmie, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce sto-
sowania pods³uchu rozmowy telefonicznej w sy-
tuacji, gdy jest to rozmowa adwokata z klientem.
Wiadomo, ¿e s¹ orzeczenia trybuna³u strasbur-
skiego w kwestiach dotycz¹cych takich kwestii,
wprawdzie tajemnicy korespondencji, miêdzy in-
nymi s¹ orzeczenia skazuj¹ce Niemcy w sprawie
Niemietz przeciwko Niemcom – akurat zbiega siê
tu nazwisko adwokata, który siê poskar¿y³, z na-
zw¹ pañstwa – stwierdzaj¹ce niedopuszczalnoœæ
kontroli korespondencji. Z kolei Polska przegra-
³a niedawno kilka spraw, gdzie kontrolowano ko-
respondencjê wiêŸnia z Europejskim Trybuna-
³em Praw Cz³owiek w Strasburgu. Oczywiœcie
przez analogiê powstaje pytanie, czy tego typu
kontrola rozmów telefonicznych jest dopuszczal-
na. Moim zdaniem, nie, poniewa¿ s¹ regulacje,
takie o charakterze lex specialis, które zapewnia-
j¹ adwokatowi tajemnicê komunikowania siê
z klientem.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze, proszê

o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê.
Takie wy³¹czenie w tej ustawie nie ma miejsca,

poniewa¿ te zakazy wynikaj¹ z kodeksu postêpo-
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wania karnego. Oczywiœcie nie mo¿e byæ… Mamy
tu kontrolê, bo, po pierwsze, najpierw prokurator,
do którego trafi³by wniosek Policji o kontrolê ope-
racyjn¹, bêdzie taki wniosek ocenia³, a je¿eli to
by³by wniosek zmierzaj¹cy na przyk³ad – czy to
w trybie zgody nastêpczej, czy po prostu zgody na
inicjowanie tej czynnoœci – do pods³uchiwania
ksiêdza w konfesjonale, to oczywiœcie takiej zgody
siê nie otrzyma. To jest oczywiste. Albo gdyby cho-
dzi³o o pods³uchiwanie obroñcy na okolicznoœæ
tego, jakie rozmowy przeprowadza z oskar¿onym
– wtedy te¿ nie powinno siê zgody otrzymaæ. Dru-
g¹ instancj¹ – w cudzys³owie: instancj¹ – jest s¹d,
do którego wniosek trafia. Wreszcie trzecim ele-
mentem jest s¹d rozstrzygaj¹cy w konkretnej
sprawie. Je¿eli mimo tego wszystkiego uzyskano
by takie nagrania dotycz¹ce rozmów obroñcy z os-
kar¿onym i chciano by je wykorzystaæ jako do-
wód, to wtedy s¹d orzekaj¹cy w sprawie powinien,
jak siê wydaje, te dowody zdyskwalifikowaæ jako
uzyskane nielegalnie. Bo jest oczywiœcie tak, ¿e
to, i¿ coœ zostanie nagrane w drodze pods³uchu,
nie zwalnia s¹du, który ocenia materia³ w kon-
kretnej sprawie i rozstrzyga sprawê na podstawie
wniesionego do s¹du aktu oskar¿enia, z obowi¹z-
ku oceny tych dwóch kwestii, o których mówi³em:
czy dowód, który mamy przed sob¹, zosta³ w pro-
cesie legalnie uzyskany, po drugie, czy jest on
wiarygodny. Czyli chodzi o legalnoœæ i wiarygo-
dnoœæ dowodu. Je¿eli wiêc nawet by³aby zgoda na
kontrolê operacyjn¹, a przedstawiono by jako ma-
teria³ dowodowy nagrania rozmów obroñcy z os-
kar¿onym, to – mimo tej zgody ogólnej na pod-
s³uch – s¹d powinien wy³¹czyæ spod swojego roz-
patrywania te materia³y, które dotycz¹ rozmów
obroñcy z oskar¿onym.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Wiêcej pytañ… A, pan marsza³ek Romaszewski.
Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, to jest sprawa, która mnie je-
dnak niepokoi. Czy nie idziemy za daleko z tym
ograniczaniem? Przecie¿ tam, w takim wniosku,
wype³nia siê mnóstwo… Jeœli chodzi o rozpoczê-
cie dzia³alnoœci operacyjnej, szczególnej, to wy-
pe³nia siê mnóstwo… Miêdzy innymi to, co doty-
czy kwalifikacji czynu.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

Czy dowód zdobyty w zwi¹zku z pewn¹ kwalifi-
kacj¹ czynu mo¿e byæ potraktowany jako niele-
galny, je¿eli ta kwalifikacja uleg³a zmianie? Na
przyk³ad mieliœmy pods³uch za³o¿ony w zwi¹zku

z oszustwem, a s¹d na rozprawie zdecydowa³, ¿e
jest to postaæ kwalifikowana oszustwa. Czy w tym
momencie dowód jest legalny, czy jest nielegalny?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Myœlê, ¿e nale¿a³oby siê tu trzymaæ zasady tak
zwanej to¿samoœci czynu, czyli je¿eli generalnie
zdarzenie faktyczne, w zwi¹zku z którym zastoso-
wano kontrolê operacyjn¹, pozostaje to¿same, to
mimo zmiany formalnej kwalifikacji prawnej opo-
wiedzia³bym siê za tym, ¿e jest to dowód dopusz-
czalny. Ale gdyby siê okaza³o, ¿e nagle wchodzi
w grê zupe³nie inny czyn… Z tym ¿e wtedy musia-
³oby tu byæ inne oskar¿enie, bo nie mo¿na by³oby
w ramach tej samej sprawy tego rozpoznawaæ
i musia³oby…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Rozumiem,
oszustwo i oszustwo kwalifikowane…)

No w³aœnie. Oczywiœcie wed³ug mnie chodzi…
Zreszt¹ taka jest idea tych przepisów, ¿eby zaró-
wno policjant, który sk³ada wniosek, jak i proku-
rator, który ten wniosek ocenia i potem wystêpuje
z tym wnioskiem do s¹du, jak te¿ s¹d bra³ pod
uwagê okolicznoœci faktyczne rzeczywiœcie wska-
zuj¹ce na to, i¿ w sprawie o dane zdarzenie – czy to
bêdzie oszustwo, czy kradzie¿, czy czyn kwalifiko-
wany, czy nie… No, tu jest oczywiœcie kwestia
kwalifikacji, niemniej jednak zdarzenie faktyczne
musi byæ to¿same.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê bar-
dzo.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Zg³oszeñ do pytañ nie widzê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego.

(Senator Zbigniew Romaszewski: A ja?)
(Senator Piotr Andrzejewski: To siê zapisz.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja siê zapisa-

³em.)
No, zapisa³ siê pan, tak wynika…
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Senator Piotr Andrzejewski:

PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Inicjatywa w zakresie ratio legis jest zasadna,

ale jeœli chodzi o rozstrzygniêcia, ¿e tak powiem,
pozytywistyczno-merytoryczne, to jest niebezpie-
czna i mo¿e stanowiæ, moim zdaniem, przys³owio-
we wylanie dziecka z k¹piel¹. Bo do czego zmierza
to rozwi¹zanie legislacyjne? Ano do legalizacji
materia³ów operacyjnych, a w wypadku braku le-
galizacji – do ich zniszczenia i pozbawienia waloru
dowodowego. Tak, i to jakich materia³ów opera-
cyjnych? Ano takich, które s¹ zgodne z rzeczywi-
stoœci¹, i takich, które s¹ mistyfikacj¹ rzeczywi-
stoœci. Ale proszê zwa¿yæ, ¿e jest to jednak nisz-
czenie dowodów, bo przecie¿ materia³y operacyj-
ne s¹ nie tylko w danej sprawie czy przeciwko da-
nej osobie, s¹ one jednoczeœnie te¿ dowodowym
œwiadectwem legalnoœci dzia³ania i nienadu¿ywa-
nia swojej w³adzy przez same organy stosuj¹ce te
dzia³ania operacyjne. Tym samym organ, który
mo¿e zniszczyæ dowody œwiadcz¹ce przeciwko
niemu w kontekœcie przestêpstw urzêdniczych,
na przyk³ad z art. 231 k.k., a wiêc gdy chodzi
o przekroczenie uprawnieñ, niezachowanie ta-
jemnicy itd., itd.… A wiêc ten kij ma dwa koñce.

I druga kwestia. No dobrze, mamy postêpowa-
nia, w których materia³y operacyjne w danej to-
cz¹cej siê sprawie nie zostaj¹ przez s¹d zatwier-
dzone – bez udzia³u stron, na zasadzie postêpo-
wania dyskrecjonalnego s¹du – i automatycznie
nastêpuje ich zniszczenie. No dobrze, ale te mate-
ria³y mog¹ byæ przydatne w innej sprawie, a wiêc
one powinny byæ utajnione, one powinny w innej
sytuacji byæ niszczone. Przecie¿ one mog¹ byæ
przydatne w innych tocz¹cych siê sprawach albo
w takich, które mog¹ zostaæ wszczête. Pomijam
ju¿ zadania cywilne, w zakresie obowi¹zków cy-
wilnych prokuratury, których te¿ ca³kowicie nasz
system po transformacji nie wyeliminowa³. Mo¿e
byæ tak, ¿e materia³y operacyjne w jednej sprawie
mog¹ byæ przekszta³cone w materia³ dowodowy
w innym tocz¹cym siê legalnie postêpowaniu pro-
kuratorskim. Mamy przecie¿ sprawê genera³a Pa-
pa³y, mamy sprawê Olewników, mamy wreszcie
tak uzyskane materia³y ze Smoleñska – jako ¿e
okaza³o siê, ¿e to bêd¹ materia³y operacyjne, a nie
dowodowe. Bo czym¿e jest w tej chwili przes³u-
chanie z tego baraku szumnie zwanego wie¿¹,
anulowane przez Rosjan w ramach ich postêpo-
wania? To s¹ w tej chwili materia³y operacyjne.
A wiêc na podstawie tego przepisu, w nawi¹zaniu
do pomocy, prokuratura rosyjska mo¿e powie-
dzieæ: proszê to zniszczyæ, to s¹ materia³y opera-
cyjne, one szkaluj¹ dwóch naszych kontrolerów.
Trzeba wiêc zastanowiæ siê nad wszystkimi
aspektami tego rozwi¹zania.

Dlatego te¿, nie wylewaj¹c dziecka z k¹piel¹,
pozwolê sobie z³o¿yæ stosowan¹ poprawkê, która
mówi, ¿e przepisy ustawy stosuje siê w wypadku

niew³¹czenia dowodów, nieprzekszta³cenia ich
w dowody w innej sprawie, w terminie szeœciu
miesiêcy, automatycznie, z urzêdu, protokolar-
nie… Mo¿e nie byæ napisane, co siê niszczy, ale to,
¿e siê niszczy, trzeba stwierdziæ protokolarnie.
W przeciwnym razie bêdziemy mieli do czynienia
z t¹ bezkarnoœci¹, z któr¹ mieliœmy do czynienia
po transformacji ustrojowej w przypadku genera-
³a Jaruzelskiego i genera³a Kiszczaka, chodzi
o ca³kowit¹ bezkarnoœæ niszczenia dowodów ich
przestêpstw i innych przestêpstw, które s¹ po-
wszechnie znane.

Dlatego z³o¿ê poprawkê mówi¹c¹ o tym, ¿e
w wypadku w³¹czenia tych materia³ów jako mate-
ria³u dowodowego z utrwalonych zapisów do in-
nego, tocz¹cego siê, nie operacyjnego, lecz to-
cz¹cego siê postêpowania przygotowawczego do
czasu jego zakoñczenia wstrzymuje siê dzia³anie
tych przepisów. Oprócz tego, co jest chronieniem
osoby przed nadu¿yciami w³adzy, jest tu chêæ za-
pewnienia odpowiedzialnoœci osoby nadu¿ywa-
j¹cej w³adzy za to nadu¿ycie. To by³by tego dowód.
To po pierwsze. Po drugie, jest tu tak¿e dobro wy-
miaru sprawiedliwoœci, które te¿ ma swoj¹ war-
toœæ i musi byæ chronione tymi przepisami.
W przeciwnym razie bêd¹ one jednostronne.

Teraz, tak na marginesie, chcê powiedzieæ – zo-
sta³o mi jeszcze parê minut – o tym, jak wykorzy-
stano materia³, prowadz¹c sprawy marsza³ka
Zbigniewa Romaszewskiego, któremu w prokura-
turze wojskowej sfabrykowano zarzut dzia³añ an-
tycypuj¹cych terroryzm jako czo³ówki „Solidarno-
œci” i jak materia³ operacyjny przekszta³ca³ siê
w materia³ dowodowy.

Otó¿ na pocz¹tku materia³u dowodowego by³
oczywiœcie sfingowany wywiad z w³oskiego dzien-
nika „La Stampa”, w którym z bli¿ej niezidentyfi-
kowanym cz³owiekiem z podziemia „bezstronny”
dziennikarz gazety „La Stampa” uzyskiwa³ infor-
macje o tym, jak to Zbigniew Romaszewski z inny-
mi przygotowywa³ cykl zamachów terrorystycz-
nych. Skoro za granic¹ ukaza³ siê taki materia³,
prokuratura musia³a wszcz¹æ stosowne postêpo-
wanie, bo to by³ ju¿ dowód. A sk¹d dowód pocho-
dzi³? A z „Polityki”, z przedruku dokonanego przez
gazetê póŸniejszego premiera Rakowskiego, bo
przedrukowa³ on ten tytu³, nawet nie pisa³, czy
jest dyskusyjny, czy nie, z dziennika „La Stampa”.
Tak wygl¹da³ pocz¹tek sprawy Zbigniewa Roma-
szewskiego jako domniemanego terrorysty z „So-
lidarnoœci”.

Problem, czy i w jakim zakresie mo¿na w pew-
nym momencie to, co jest nadu¿yciem organów
œcigania, organów operacyjnych, czy to polskich,
czy zagranicznych, niszczyæ. Wydaje mi siê, ¿e
bardzo wa¿nym elementem jest popatrzenie na to
tak¿e od strony koniecznoœci dyscyplinowania
tych, którzy stosuj¹ materia³y operacyjne, a nie
tylko w interesie tych, których te nadu¿ycia doty-
cz¹. Dlatego sk³adam tê poprawkê. Proszê bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Warto dodaæ, Panie Senatorze, ¿e to by³o w cza-

sach s³usznie minionych, tak aby nie zosta³o
w protokole, ¿e pan marsza³ek Romaszewski by³
podejrzany…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, nie, gdy to
wp³ynê³o, to by³ rok osiemdziesi¹ty drugi.)

Uzupe³niamy.
Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

A sprawa zosta³a umorzona, rzekoma wina zo-
sta³a darowana bez mo¿liwoœci odwo³ania siê i po-
wiedzenia, ¿e ci ludzie s¹ niewinni. Dotyczy³o to
zarówno czo³ówki KOR, gdzie oskar¿onym by³
marsza³ek Romaszewski, jak i czo³ówki „Solidar-
noœci”, Komisji Krajowej, a w tych dwóch proce-
sach by³ on jednym z g³ównych oskar¿onych.
Sprawê umorzono bez mo¿liwoœci zaskar¿enia,
tylko prokurator móg³ to zaskar¿yæ. Dwa lata, po-
nad dwa lata siedzieli w kryminale, w areszcie
tymczasowym, po czym wypuœcili ich, ³askawie
umarzaj¹c postêpowanie, a oni nie mogli doma-
gaæ siê uznania, ¿e siedzieli niewinnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê œlicznie.
Proszê uprzejmie, pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o zgodê nastêpcz¹, to ja mimo

wszystko mam pewne w¹tpliwoœci, to znaczy, nie
uwa¿am, ¿eby ten problem by³ do koñca rozwi¹za-
ny. Ja przynajmniej nie bardzo wierzê w te kon-
trole formalne.

Dlatego moja poprawka bêdzie prowadzi³a do
tego, a¿eby zgodnie z zasad¹ swobodnej oceny do-
wodów dowody trafia³y do s¹du, który rozpatruje
dan¹ sprawê, i te decyzje podejmowa³ jednak s¹d.
Tego dotyczy moja poprawka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Uprzejmie zapraszam pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Materia dotycz¹ca stosowania pods³uchów,
inaczej piêknie, eufemistycznie jest to nazywane
rejestracj¹ rozmów, jest materi¹ bardzo delikatn¹
i nie przez przypadek demokracje bardziej zaa-

wansowane, bardziej bezpieczne niejednokrotnie
leg³y przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³o-
wieka w sprawach dotycz¹cych w³aœnie owej ma-
terii. Przypomnê, ¿e by³y sprawy przeciwko Fran-
cji, sprawy przeciwko Wielkiej Brytanii i sprawy
przeciwko Niemcom. Dwie sprawy, przeciwko
Francji i przeciwko Wielkiej Brytanii, pañstwa te
przegra³y. Dlaczego? W³aœnie dlatego, ¿e trybuna³
doszed³ do wniosku, ¿e regulacje, które zezwala³y
na stosowanie pods³uchów, nie by³y dostatecznie
wyczerpuj¹ce i nie przesz³y dostatecznie dobrze
testu przewidywalnoœci. Co to oznacza? To ozna-
cza, ¿e nie mo¿na wprowadzaæ regulacji praw-
nych, które w sposób wystarczaj¹cy nie pozwalaj¹
obywatelowi przewidzieæ, w jakich okoliczno-
œciach mo¿e on byæ obiektem pods³uchiwania.
Uwa¿am, ¿e akurat z punktu widzenia tego¿ kry-
terium ustawie nie mo¿na niczego zarzuciæ, albo-
wiem enumeratywnie wyliczono bodaj¿e dziewiêt-
naœcie przypadków, w których dozwolone jest sto-
sowanie pods³uchu.

By³y jednak zarzuty innej natury i w³aœnie na
tym te pañstwa poleg³y. Otó¿ zarzucano, ¿e nie
dano dostatecznych gwarancji obywatelskich
tym osobom, które by³y pods³uchiwane, a gene-
ralnie sprowadza³o siê to do tego, ¿e one nie wie-
dzia³y, czy, kiedy i w jakim zakresie by³y pods³u-
chiwane.

Propozycje, które zosta³y nam przed³o¿one ja-
ko rozwi¹zanie ustawowe, nie s¹ na tyle dosko-
na³e, na ile byæ powinny. Aczkolwiek trzeba po-
wiedzieæ, ¿e na pewno s¹ du¿o lepsze ni¿ te fran-
cuskie i brytyjskie, które sta³y siê przedmiotem
krytyki Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owie-
ka w Strasburgu.

Mianowicie brakuje mi w przepisie art. 239 re-
gulacji, która by zezwala³a, a w³aœciwie dawa³a
prawo osobom pods³uchiwanym do uzyskania
utrwalonych zapisów tych rozmów. Proszê pañ-
stwa, je¿eli w §5 art. 238 wprowadza siê regulacjê,
zgodnie z któr¹ takie osoby, czyli te, które by³y
pods³uchiwane, mog¹ wnosiæ o zniszczenie
utrwalonych zapisów, to – moim zdaniem – kon-
sekwencj¹ tej regulacji powinno byæ danie tym
osobom mo¿liwoœci rozeznania, co by³o przedmio-
tem pods³uchu. Owo rozeznanie jest mo¿liwe je-
dynie wtedy, gdy umo¿liwi siê tym osobom dostêp
do utrwalonych zapisów. Trudno, ¿eby po kilku
miesi¹cach ktoœ pamiêta³, co by³o przedmiotem
jego rozmów i czy w zwi¹zku z tym ma siê domagaæ
zniszczenia owych zapisów, czy nie. A¿eby doma-
gaæ siê zniszczenia zapisów, powinien mieæ roze-
znanie, co by³o przedmiotem rozmów i czy w jego
interesie jest wyst¹pienie z wnioskiem o zniszcze-
nie utrwalonych zapisów.

Dlatego mam propozycjê, ¿eby art. 239 uzu-
pe³niæ o sformu³owanie, z którego wynika³oby
prawo do uzyskania utrwalonych zapisów. Pro-
ponujê, aby art. 239 brzmia³ w ten sposób: og³o-
szenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu
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rozmów telefonicznych, której ono dotyczy,
wraz z dorêczeniem utrwalonych zapisów roz-
mów mo¿e byæ odroczone na czas niezbêdny ze
wzglêdu na dobro sprawy. Dopiero wtedy mo¿e-
my powiedzieæ, ¿e jest to gwarancja dla osoby,
która by³a objêta tymi pods³uchami, kontroli te-
go, jakie to by³y pods³uchy, i zarazem kontroli
w zakresie tego, czy ma za¿¹daæ – zgodnie z up-
rawnieniem, które jej siê przyznaje w art. 238 §5
– zniszczenia owych zapisów, czy te¿ nie. Uwa-
¿am, ¿e wtedy ta regulacja bêdzie pe³na, dosta-
teczna, jeœli chodzi o ochronê praw obywatel-
skich. Dlatego zg³aszam taki wniosek.

O ile dobrze pamiêtam, to chyba pan senator
Gruszka z³o¿y³ podobny wniosek, wobec czego ja
nie precyzujê swojego na piœmie. Chyba ¿e nie z³o-
¿y³, to wtedy to zrobiê. Nie?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, bardzo proszê, ¿eby to skon-
frontowaæ i dostarczyæ wniosek o charakterze le-
gislacyjnym. O tym mówimy, tak?

(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak.)
Z tym ¿e do koñca dyskusji, a ja niniejszym og-

³aszam, ¿e by³ pan ostatnim dyskutantem i ¿e li-
sta mówców zosta³a wyczerpana. Informujê…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja mam to zapisane,
niestety odrêcznie. Tak wiêc to przeka¿ê.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e byæ.)
(Senator Piotr Zientarski: Mo¿e byæ odrêcznie.)
Mo¿e byæ napisany odrêcznie, tylko musi byæ

podpisany. Tak wiêc bardzo proszê o uzupe³nie-
nie tego wniosku.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli: pan senator Tadeusz Gru-
szka, pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski, pan
senator Zbigniew Romaszewski i, jak rozumiem,
pan senator Zbigniew Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Wrona,

chce ustosunkowaæ siê do przedstawionych
wniosków?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Powiem krótko, bardzo ogólnie. Ja oczywiœcie
rozumiem, ¿e to s¹ zagadnienia bardzo istotne,
one by³y podnoszone, ale jesteœmy przeciwni
wszystkim tym wnioskom. Myœlê, ¿e szczegó³y bê-
d¹ omówione na posiedzeniu komisji, w którym
bêd¹ uczestniczyli reprezentanci ministerstwa
i oni dok³adnie to uzasadni¹, ale nie uwa¿amy
tych wniosków za zasadne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za wyjaœnie-
nia, za udzielenie wyczerpuj¹cych odpowiedzi.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê
Ustawodawcz¹ o ustosunkowanie siê do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny wykonawczy.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 1080,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1080A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji. Uprzej-
mie zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu po³¹czonych komisji przed-

stawiæ sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. Komisje po rozpatrzeniu ustawy, która
zosta³a uchwalona przez Sejm, przyjmuj¹ tê usta-
wê bez poprawek i tak¹ uchwa³ê rekomenduj¹
Wysokiej Izbie.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa zosta³a uchwa-
lona przez Sejm 5 stycznia 2011 r. Jej zasadni-
czym celem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa oso-
bistego osób osadzonych, skazanych lub tymcza-
sowo aresztowanych, które w zwi¹zku z tocz¹cym
siê postêpowaniem karnym, w którym uczestni-
czy³y – lub uczestnicz¹ – pozostaj¹ w sytuacji po-
wa¿nego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia lub istnieje
bezpoœrednia obawa zagro¿enia ich ¿ycia lub
zdrowia. Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ objêcia
takiego osadzonego szczególn¹ ochron¹ w warun-
kach zwiêkszonej izolacji i dodatkowych zabez-
pieczeñ, które bêd¹ polegaæ na przeprowadzaniu
wzmo¿onych kontroli stanu zdrowia tego osadzo-
nego, objêciu go opiek¹ psychologiczn¹, kontroli
widzeñ, korespondencji i rozmów telefonicznych.

Za zgod¹ osadzonego szczególna ochrona mo¿e
polegaæ równie¿ na stosowaniu warunków odby-
wania kary w³aœciwych dla tak zwanych wiêŸniów
niebezpiecznych, które polegaj¹ na sta³ym moni-
torowaniu pomieszczeñ, w których przebywa osa-
dzony, na tym, ¿e pomieszczenia te pozostaj¹ za-
mkniête ca³¹ dobê, ograniczone jest poruszanie
siê osadzonego poza oddzia³em, osadzonego pod-
daje siê ka¿dorazowej kontroli osobistej przy wy-
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jœciu z celi i kiedy do niej wraca, spacery odbywaj¹
siê pod wzmocnionym dozorem. Poza tym obo-
wi¹zuj¹ dodatkowe restrykcje dotycz¹ce widzeñ
oraz nie mo¿na korzystaæ z w³asnej odzie¿y i obu-
wia. Za zgod¹ osadzonego mo¿liwe bêdzie udziela-
nie mu równie¿ ochrony osobistej, o której mowa
w ustawie o œwiadku koronnym.

Status wiêŸnia szczególnie chronionego nada-
wany bêdzie na wniosek s¹du, przed którym toczy
siê postêpowanie karne, prokuratora nadzoru-
j¹cego postêpowania przygotowawcze lub samego
osadzonego, po zasiêgniêciu opinii organu prowa-
dz¹cego postêpowanie lub sêdziego penitencjar-
nego. Decyzjê w tej materii bêdzie podejmowa³ dy-
rektor zak³adu karnego lub aresztu œledczego.
Jest to decyzja zaskar¿alna. Bêdzie ona okreœla³a
czas trwania szczególnej ochrony, przy czym
ustawa okreœla maksymalny czas stosowania
ochrony na czas ustania przyczyny objêcia osa-
dzonego tak¹ szczególn¹ ochron¹. Ta ochrona
udzielona skazanemu b¹dŸ tymczasowo areszto-
wanemu stosowana jest tak¿e w przypadku prze-
niesienia go do innego zak³adu b¹dŸ aresztu œled-
czego, bez potrzeby wystêpowania z nowym
wnioskiem.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w wyni-
ku rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, zo-
sta³a przyjêta z poprawkami. Jak ju¿ powiedzia³em
na wstêpie, ustawa nie budzi zastrze¿eñ legislacyj-
nych; zarówno Biuro Legislacyjne, jak i komisje
uzna³y, ¿e nie jest konieczne wprowadzenie jakich-
kolwiek poprawek. Dlatego rekomendujemy przy-
jêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana senatora
sprawozdawcy. Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ ta-
kie pytanie? Nie.

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

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

Pan minister Wrona ju¿ do nas zmierza, chce
zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du. Zapraszam.

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie!

Moje wyst¹pienie nie bêdzie d³ugie. Chcia³bym
przede wszystkim podziêkowaæ senackim komi-
sjom za wnikliwe i ¿yczliwe przyjêcie tego projek-
tu. Jest on wa¿ny, dotyczy prawa wykonawczego,
dotyczy zwiêkszenia kontroli i ochrony tych osób,
co do których istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e al-
bo mog¹ byæ obiektem zamachu, albo same sobie
mog¹ zrobiæ krzywdê; znamy z praktyki przyk³ady
samobójstw czy ró¿nych zdarzeñ w wiêzieniach.
W sytuacji, kiedy dana osoba jest wa¿nym ucze-
stnikiem postêpowania karnego, powinniœmy j¹
szczególnie chroniæ i do tego zmierza ten projekt.
W zasadzie ta zwiêkszona ochrona i kontrola pole-
ga na kontroli stanu zdrowia, pomocy psychologi-
cznej i stosowaniu pewnych szczególnych warun-
ków odbywania kary. I to wszystko jest przewi-
dziane w tej ustawie – ca³a procedura zwiêkszania
tej ochrony. Chcê podkreœliæ, ¿e to wszystko dzie-
je siê pod kontrol¹ s¹du penitencjarnego, ponie-
wa¿ wszystkie decyzje, do których uprawniony
jest dyrektor zak³adu karnego, podlegaj¹ kontroli
s¹du penitencjarnego. Je¿eli osadzony, tymcza-
sowo aresztowany czy te¿ skazany nie akceptuje
tego, to zawsze mo¿e siê zwróciæ do s¹du peniten-
cjarnego z proœb¹ o kontrolê i zmianê tych za-
rz¹dzeñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Teraz mo¿na zadawaæ przedstawicielowi rz¹du

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania, oczywiœcie
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku ob-
rad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os?
Proszêuprzejmie,pansenatorAndrzejSzewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Ministrze, mam krótkie pytanko.
Czy by³y przeprowadzane szacunki, jakie bêd¹

skutki finansowe wprowadzenia tych zapisów
i ilu osadzonych w aresztach zostanie objêtych t¹
szczególn¹ ochron¹, wynikaj¹c¹ z tej nowelizacji?
To wszystko, dziêkujê. I czy w ogóle s³u¿ba wiê-
zienna jest na to przygotowana, je¿eli chodzi w³aœ-
nie o te cele etc.?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Proszê, udzielam panu g³osu, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo za to pytanie.
Rzeczywiœcie to, jak s³u¿ba wiêzienna jest na to

przygotowana i ile to bêdzie kosztowa³o, to s¹ ab-
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solutnie podstawowe kwestie. Muszê powiedzieæ,
¿e regulacja powsta³a w³aœciwie z inicjatywy s³u¿-
by wiêziennej. Mamy oto tak¹ sytuacjê, ¿e w przy-
padkach, gdy rzeczywiœcie temu osadzonemu
grozi jakieœ niebezpieczeñstwo wiêksze ni¿ stan-
dardowe, to i tak s³u¿ba wiêzienna podejmuje pe-
wne czynnoœci szczególne ochronne. K³opot tylko
w tym, ¿e obecnie nie mamy podstaw prawnych,
¿eby ¿¹daæ od skazanego poddania siê pewnym
zwiêkszonym oddzia³ywaniom kontrolnym fun-
kcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej. Ta ustawa takie
podstawy daje. Tak wiêc ona sama w sobie nie wy-
wo³uje ¿adnych dodatkowych skutków z tego po-
wodu, ¿e to i tak siê robi, tyle tylko, ¿e za ka¿dym
razem musimy to ustaliæ z osadzonym. Nie ma co
do tego pewnych standardowych procedur, je-
dnolitych w skali ca³ego kraju, tak wiêc ka¿dy dy-
rektor zak³adu karnego robi to po swojemu. Tutaj
wprowadzamy pewne jednolite zasady i podstawy
prawne do tego, aby w tym zakresie mog³o dojœæ
do ograniczenia praw cz³owieka. To oznacza wiêk-
sz¹ kontrolê, czyli jest to jakieœ ograniczenie
praw.

Je¿eli chodzi o skalê oddzia³ywania, to tym za-
sadom bêdzie podlega³o oko³o czterystu osób.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Uprzejmie informujê, ¿e nikt z pañstwa senato-
rów nie zapisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Ryszard
Knosala i Stanis³aw Bisztyga z³o¿yli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1081,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1081A
i 1081B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Paw³a Klimo-
wicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Dziêkujê bardzo panom ministrom.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej.

Nasza komisja zebra³a siê na posiedzeniu
w dniu 20 stycznia 2011 r. i rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie ustawy wraz z jedn¹ poprawk¹.
Opiniowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹z-
ku dostosowania systemu prawa do postanowie-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 paŸ-
dziernika 2008 r.

Trybuna³ Konstytucyjny w celu zapewnienia
spójnoœci systemu prawnego zasygnalizowa³ po-
trzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej w spra-
wie dopuszczalnoœci zniszczenia obcego cywilne-
go statku powietrznego na podstawie przepisu
art. 18b ust. 2 pktu 2 lub pktu 3 ustawy z dnia
12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy pañ-
stwowej.

We wczeœniejszym orzeczeniu, z dnia 30 wrzeœ-
nia 2008 r., Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³,
¿e art. 122a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze, jest niezgodny z konstytucj¹. Przepis ten
przewidywa³, ¿e je¿eli „cywilny statek powietrzny
jest u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem,
a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycz-
nego z powietrza, statek ten mo¿e byæ zniszczony
na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy
z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy
pañstwowej”.

Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ œro-
dek, polegaj¹cy na dopuszczeniu zestrzelenia
w odniesieniu do statku cywilnego. Zwróci³ uwa-
gê na to, ¿e zgodnie z przepisami statek mo¿e byæ
zniszczony, gdy wymagaj¹ tego „wzglêdy bezpie-
czeñstwa” i gdy jest „u¿yty do dzia³añ sprzecznych
z prawem”, a s¹ to, wed³ug trybuna³u, okreœlenia
niedookreœlone.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania po-
stanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego, opinio-
wana ustawa sprowadza siê do wykluczenia mo¿li-
woœci zestrzelenia obcego cywilnego statku powie-
trznego, na pok³adzie którego znajduj¹ siê osoby
inne ni¿ zamachowcy, i pozostawienia mo¿liwoœci
zestrzelenia – oczywiœcie po zaistnieniu przes³anek
wskazanych w ustawie – ka¿dego obcego wojsko-
wego statku powietrznego, a tak¿e obcego cywilne-
go statku powietrznego, który nie posiada ¿adnych
osób na pok³adzie, albo na pok³adzie którego znaj-
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duj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy, w sytuacji gdy
statki te naruszaj¹ w sposób nieuprawniony pol-
sk¹ przestrzeñ powietrzn¹.

Ponadto opiniowana ustawa wskazuje na do-
wódcê operacyjnego Si³ Zbrojnych RP jako jedy-
nego uprawnionego do zastosowania wy¿ej wy-
mienionych œrodków. Modyfikuje ona równie¿
przepis stanowi¹cy o w³aœciwoœci dowódcy opera-
cyjnego Si³ Zbrojnych RP do wykonywania zadañ
ministra obrony narodowej w zakresie ochrony
granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej
o wskazanie, ¿e zadania te dowódca operacyjny
wykonuje przy pomocy organu dowodzenia obro-
n¹ powietrzn¹. Ustawa ta prowadza te¿ mo¿liwoœæ
upowa¿nienia kierownika jednostki organizacyj-
nej Si³ Zbrojnych RP w³aœciwej w zakresie s³u¿by
ruchu lotniczego do wydania zezwoleñ na prze-
kroczenie powietrznej granicy pañstwowej. Usta-
wa wprowadza te¿ inne zmiany, bêd¹ce konsek-
wencj¹ nowych rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie,
miêdzy innymi modyfikuje przepis upowa¿nia-
j¹cy do wydania rozporz¹dzenia.

Podczas obrad Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w toku dosyæ o¿ywionej dyskusji
pad³o wiele pytañ, zg³asza³ je szczególnie pan prze-
wodnicz¹cy Stanis³aw Piotrowicz. W wyniku dys-
kusji komisja jednomyœlnie przyjê³a poprawkê.
I tak w art. 1 pkcie 3 w lit. b, ust. 2b otrzymuje
brzmienie: w rozumieniu niniejszej ustawy atakiem
o charakterze terrorystycznym jest czyn pope³niony
w celu, po pierwsze, powa¿nego zastraszenia wielu
osób; po drugie, zmuszenia organu w³adzy publicz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pañstwa
albo organu organizacji miêdzynarodowej do podjê-
cia lub zaniechania okreœlonych czynnoœci; po trze-
cie, wywo³ania powa¿nych zak³óceñ w ustroju lub
gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego pañ-
stwa lub organizacji miêdzynarodowej, a tak¿e
groŸba pope³nienia takiego czynu.

Poprawka ta przes¹dza o tym, ¿e atakiem o cha-
rakterze terrorystycznym jest, obok pope³nienia
wymienionych ju¿ przeze mnie czynów, a wskaza-
nych w definicji legalnej ataku, tak¿e groŸba po-
pe³nienia wszystkich tych czynów, a nie tylko groŸ-
ba pope³nienia czynu z pktu 3 definicji. Chodzi³o
o to, ¿e ten ostatni akapit nieprecyzyjnie siê do tego
odnosi³, by³y w¹tpliwoœci, czy on dotyczy wszyst-
kich trzech punktów, czy tego ostatniego.

Tak wiêc komisja rekomenduje przyjêcie tej
ustawy wraz z poprawk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej, pana senatora Henryka Górskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Uprzejmie proszê.

Senator Henryk Górski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Obrony Narodowej, która w dniu 20 sty-
cznia tego roku rozpatrzy³a ustawê o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej, zawart¹
w druku nr 1081. Ustawa uchwalona przez Sejm,
jak ju¿ tutaj by³o wczeœniej powiedziane, w dniu 5
stycznia 2011 r., by³a oparta na projekcie senac-
kim.

Mój przedmówca wyczerpuj¹co powiedzia³
o celu i przedmiocie ustawy. Ja tylko powtórzê
w celu podkreœlenia tego, ¿e jest to dostosowanie
przepisów do postanowienia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z dnia 28 paŸdziernika 2008 r. Propo-
nowana ustawa spe³nia w³aœnie te wymogi, to
znaczy – mo¿e to podkreœlê – nie mo¿e zostaæ ze-
strzelony obcy statek cywilny, je¿eli ma na pok³a-
dzie cywilów, a w przypadku, powiedzmy, zagro-
¿enia, jakie ten statek powoduje, musz¹ byæ u¿y-
te inne œrodki. Wojsko ma takie œrodki. Przypom-
nê, ¿e ochron¹ granic – tutaj chodzi o aspekt
ochrony powietrznej – zajmuje siê Ministerstwo
Obrony Narodowej. Takie zadanie jest mu przypi-
sane.

Komisja rekomenduje przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Oczywiœcie jest takie pytanie.

Uprzejmie proszê pana senatora Piotra £uka-
sza Andrzejewskiego. Pytanie do którego z panów
sprawozdawców?

(Senator Piotr Andrzejewski: Wszystko jedno,
byle kompetentnie odpowiedzieli.)

Dobrze.
(Senator Piotr Andrzejewski: A myœlê, ¿e tak bê-

dzie.)
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mianowicie czy przes³anki z art. 18b w doda-
nym w lit. b pkcie 2a, zgodnie z którym statek mo-
¿e byæ „zniszczony bez dokonania czynnoœci”…
itd. musz¹ wystêpowaæ iunctim, wszystkie razem,
czy te¿ mog¹ wystêpowaæ alternatywnie albo ka¿-
da z osobna uzasadnia stosown¹ reakcjê? Mowa
tu o dokonywaniu zbrojnej napaœci, o tym, ¿e nie
ma osób na pok³adzie i ¿e statek jest u¿yty jako
œrodek ataku o charakterze terrorystycznym. Czy
trzeba stwierdziæ to wszystko razem, czy ka¿da
z tych przes³anek z osobna uzasadnia tê reakcjê
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bez dokonania czynnoœci, o których mowa
w ust. 2 i w pkcie 1?

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

I nastêpne pytanie. Czy groŸba...
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Nastêpne py-

tanie, tak?)
Tak, tak.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê up-

rzejmie kontynuowaæ.)
Czy groŸba u¿ycia w zamachu terrorystycznym

musi byæ uprzednio jakoœ zweryfikowana? Jakie
musi spe³niaæ przes³anki, aby by³a uznana za re-
aln¹ groŸbê, a nie za groŸbê pozorowan¹ w celu
wywo³ania konfliktu?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie. Zapraszam.
Pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Odpowiadam na pytanie pana senatora An-

drzejewskiego. Nie omawialiœmy tego jakoœ szcze-
gó³owo, ale z tego, co sobie przypominam, nie jest
wymagane, aby te wszystkie przes³anki by³y
spe³nione, ¿eby zniszczenie takiego statku mog³o
mieæ miejsce. Ale myœlê, ¿e przedstawiciele rz¹du
uzupe³ni¹ nasze odpowiedzi.

A co do groŸby…
(Senator Piotr Andrzejewski: Charakter groŸby.)
Jeœli chodzi o charakter groŸby…
(Senator Piotr Andrzejewski: Weryfikowalny.)
…to niestety nie potrafiê odpowiedzieæ na to

pytanie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Czy pan senator Górski jest gotów odpowie-
dzieæ? Je¿eli nie, to prze³o¿ymy to na póŸniej i po-
prosimy o odpowiedŸ na to pytanie pana ministra.

Senator Henryk Górski:

To znaczy, myœmy siê skupiali, je¿eli chodzi
o pracê komisji, na tym aspekcie, ¿e statek cywil-
ny… No, chodzi o to, co zakwestionowa³ Trybuna³
Konstytucyjny. By³y tak¿e omawiane inne aspek-
ty, dotycz¹ce choæby okreœlenia z kodeksu karne-
go, okreœlenia, co to jest atak terrorystyczny.
O tym te¿ myœmy dyskutowali. Jednak wydaje
siê, ¿e ten statek, mo¿na powiedzieæ… No, czy
mo¿na go zestrzeliæ w innym przypadku? Jeœli nie
ma tam osób cywilnych, to rozumiem, ¿e mo¿na.

Je¿eli lec¹ terroryœci bez osób cywilnych, to mo¿-
na statek zestrzeliæ. A je¿eli s¹ tam osoby cywilne,
to trzeba ju¿ z tymi panami terrorystami jakoœ ne-
gocjowaæ, ewentualnie u¿yæ innych œrodków, te-
chnicznych. To znaczy, powiedzmy, zmusiæ ich,
¿eby samolot polecia³ gdzieœ indziej. Wojsko ma
sposoby skontaktowania siê z nim, nawi¹zania
z nim ³¹cznoœci i podjêcia innych dzia³añ ani¿eli
zestrzelenie, ¿eby, powiedzmy, przekonaæ tych
„œmia³ków”.

I sprawa druga… Panie Senatorze, co to by³o?
(Senator Piotr Andrzejewski: Charakter groŸby

i weryfikacja…)
A, charakter groŸby. No, ja bodaj¿e wczoraj

przeczyta³em w prasie – pewnie by³o to w aspekcie
zamachu terrorystycznego w Moskwie – ¿e wielo-
krotnie wiêcej jest zastraszeñ, sygna³ów, ¿e terro-
ryœci coœ zrobi¹ b¹dŸ ¿artów, jakichœ takich sy-
tuacji niepowa¿nych ani¿eli podjêcia rzeczywi-
stych ataków terrorystycznych. W tym wypadku
sprawa jest szczególna – chodzi o statek powie-
trzny na naszym niebie, które jest kontrolowane
przez nasze si³y zbrojne. Tak wiêc to inna sytua-
cja ani¿eli, powiedzmy, wtedy, gdy jest wiado-
moœæ, ¿e pod³o¿ono bombê w szkole czy w szpita-
lu, bo to albo jest prawda, albo ¿art. Tyle mogê tu-
taj odpowiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Proszê uprzejmie, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panowie Senato-
rowie!

Pytanie do obu panów. To znaczy, mo¿e do jed-
nego z nich, tego, który to wyjaœni. Pojêcie, ¿e s¹
tam terroryœci… Nie wiem, czy to nie jest troszecz-
kê za wczeœnie powiedziane. Terroryœci, czyli
przestêpcy, a ka¿dy przestêpca jest niewinny, do-
póki nie zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem.
Czy tutaj nie bêdzie jakiejœ kolizji w samej inter-
pretacji osoby, która dokonuje tego czynu? To
kwestia okreœlenia, czy on jest, czy nie jest terro-
ryst¹. Czy ten problem by³ omawiany na powie-
dzeniu komisji? Bo mo¿e byæ du¿y problem
z okreœleniem tego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator jest w stanie odpowiedzieæ?

Przypomnê, Szanowni Pañstwo, ¿e na sali znajdu-
j¹ siê cz³onkowie rz¹du, którzy bêd¹ mogli odpo-
wiedzieæ na szczegó³owe pytania. Panowie sena-
torowie s¹ sprawozdawcami komisji. W zwi¹zku
z tym pytam, czy panowie jesteœcie w stanie odpo-
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wiedzieæ na szczegó³owe i skomplikowane pytania
tego typu, kiedy siê uznaje kogoœ za terrorystê
itd., itd., czy te¿ po prostu to prze³o¿ymy i pan se-
nator Wojciechowski w dalszej czêœci obrad zada
to pytanie przedstawicielom rz¹du.

Senator Henryk Górski:

Prze³o¿y³bym to pytanie. Na pewno odpowiedŸ
pana genera³a czy przedstawicieli rz¹du bêdzie
bardziej…

(Senator W³adys³aw Dajczak: No w³aœnie,
niech przyjd¹, Pani Marsza³ek.)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: By³a o tym
mowa w komisji czy nie?)

W komisji – powtórzê – skupialiœmy siê na te-
macie zwi¹zanym z wykonaniem...

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego.)

…wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

…Wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Mówi³
o tym pan senator.

Proszê uprzejmie, pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek, ja chcia³bym oddaæ atmosferê,
jaka panowa³a podczas obrad naszej Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Mieliœ-
my œwiadomoœæ, ¿e to jest tak skomplikowana
materia, ¿e ¿adne ramy prawne nie okie³znaj¹ te-
go problemu. Pan przewodnicz¹cy komisji nawet
mówi³, tak obrazowo, o zbyt ciasnym garniturze.
Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e pewne sytuacje nie s¹
mo¿liwe do przewidzenia. Tak ¿e myœlê, ¿e specja-
liœci na szereg tych pytañ odpowiedz¹. My tylko
tyle mo¿emy powiedzieæ na ten temat.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze pytania do panów senatorów

sprawozdawców? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê
panom senatorom bardzo.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Rz¹d reprezentuj¹ podsekretarz stanu, pan

Zbigniew W³osowicz, oraz zastêpca Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego S³awomir Dygna-
towski.

Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Zapraszam na mównicê, albowiem spodziewa-
my siê, ¿e pojawi siê seria pytañ. Zapraszam ser-
decznie.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Po kolei, pan senator Dobrzyñski i pan senator
Piotr £ukasz Andrzejewski. Zaczynamy.

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

sza³ek.)
Zapraszam tutaj, do pierwszego rzêdu… Pan

minister zostaje…
(Senator Jan Dobrzyñski: Ja mam pytanie do

pana genera³a, jeœli pani pozwoli, Pani Marsza³ek.
Czy to jest mo¿liwe?)

Oczywiœcie.
(Senator Jan Dobrzyñski: Dziêkujê.)
Panie Generale, zapraszam tutaj, do pierwsze-

go rzêdu. Bêdzie po prostu ³atwiej. Dobrze? Kole-
dzy senatorowie nie zajêli tych miejsc, wiêc zapra-
szam. Bêdziecie panowie siê po prostu zmieniali
przy mównicy. Bêdzie ³atwiej…

Pytanie kierowane do pana genera³a.
Proszê uprzejmie.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Generale, czy pana zdaniem wykonanie
obowi¹zku dostosowania polskiego systemu pra-
wa do postanowieñ Trybuna³u Konstytucyjnego
nie stawia pañstwa, jak równie¿ resortu obrony
narodowej, na s³abszej pozycji? Bo przecie¿ mo¿-
na sobie wyobraziæ, ¿e grupa terrorystyczna bê-
dzie próbowa³a tak dzia³aæ, aby na pok³adzie stat-
ku powietrznego znajdowa³y siê tak¿e inne osoby.

I pytanie drugie. Na jakiej podstawie Minister-
stwo Obrony Narodowej, w tym przypadku do-
wódca operacyjny Si³ Zbrojnych RP, mo¿e stwier-
dziæ, ¿e tam znajduj¹ siê osoby postronne czy cy-
wilne, które nie nale¿¹ do grupy terrorystycznej,
co jednak stanowi dla tej grupy pewne alibi? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam na mównicê pana genera³a.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Panie i Panowie Senato-
rowie! Odpowiadam na pytanie pierwsze, czy wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego w pewnym sen-
sie nie os³abi³ pozycji rz¹du i Si³ Zbrojnych RP
w zakresie realizacji zadañ wynikaj¹cych z obo-
wi¹zku obrony przestrzeni powietrznej i samego
kraju.
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Oczywiœcie w pewnym sensie tak. Trybuna³
Konstytucyjny jednak w sposób jasny i jednozna-
czny stwierdzi³, ¿e nie ma mo¿liwoœci dokonania
str¹cenia statku powietrznego, na pok³adzie któ-
rego znajduj¹ siê osoby postronne, a nie tylko ter-
roryœci. Dziêki inicjatywie Senatu i wprowadzeniu
dyskutowanej dzisiaj poprawki dostajemy do rêki
narzêdzie, które umo¿liwia nam w pewnych okreœ-
lonych sytuacjach – kiedy na pok³adzie tego statku
powietrznego nie ma osób postronnych albo znaj-
duj¹ siê tam tylko i wy³¹cznie terroryœci – dokona-
nie str¹cenia takiego instrumentu ataku terrory-
stycznego, który mo¿e byæ wykorzystany do znisz-
czenia œciœle okreœlonych obiektów istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania pañstwa.

OdpowiedŸ na drugie pytanie siê z tym ³¹czy. Na
jakiej podstawie dowódca operacyjny mo¿e podj¹æ
tak¹ decyzjê? Szanowni Pañstwo, w momencie
stwierdzenia, ¿e któryœ ze statków powietrznych za-
chowuje siê w sposób nietypowy, na przyk³ad prze-
sta³ kontynuowaæ ³¹cznoœæ radiow¹, zmieni³ kurs
czy wysokoœæ lotu, a wiêc parametry, które s¹ œciœle
okreœlone, nastêpuje weryfikacja, czy jest to tylko
awaria, czy jest to zamierzone dzia³anie osób znaj-
duj¹cych siê na pok³adzie. Nadajemy wówczas ta-
kiemu statkowi powietrznemu status podejrzane-
go. W tym czasie odpowiednie organa, a wiêc Agen-
cja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, s³u¿by wojsko-
wewywiaduczykontrwywiadu, aprzedewszystkim
Centrum Antyterrorystyczne, które jest instytucj¹
najbardziej do tego uprawnion¹, dokonuj¹ weryfi-
kacji, czy jest mo¿liwoœæ, ¿e na pok³adzie tego stat-
ku powietrznego znajduj¹ siê osoby, które mog¹
chcieæ wykorzystaæ ten¿e statek powietrzny do aktu
terrorystycznego. W tym czasie Centrum Operacji
Powietrznych, okreœlone tutaj jako organ upra-
wniony do kierowania dzia³aniami w powietrzu, do-
konuje analizy, czy trasa tego statku powietrznego
zmierza w kierunku obiektu, jakim mo¿e byæ rafi-
neria czy stadion sportowy, a wiêc obiektu o du¿ym
znaczeniu medialnym, co mo¿e byæ groŸne z pun-
ktu widzenia ca³ego kraju. Dokonuje siê oceny, ja-
kie mog¹ byæ straty, i czeka siê na potwierdzenie
przez parê dy¿urn¹, która dokonuje przechwycenia
tego statku powietrznego i rozpoznania wzrokowe-
go, poniewa¿ podchodzi siê na odleg³oœæ widzialno-
œci wzrokowej, czy na jego pok³adzie znajduj¹ siê
terroryœci. Za³oga pary dy¿urnej stara siê przekazaæ
wzrokowymi sygna³ami dowodzenia pewne infor-
macje. Je¿eli za³oga podejmuje rozmowê radiow¹,
to sprawa jest rozwi¹zana. Je¿eli pomimo przekazy-
wanych sygna³ów za³oga w dalszym ci¹gu nie wyko-
nuje poleceñ i zmierza do okreœlonego przez nas ce-
lu, mamy kilkanaœcie przes³anek, które mog¹
wskazywaæ na to, ¿e ten statek powietrzny bêdzie
u¿yty do ataku na okreœlony obiekt.

Czy moja odpowiedŸ pana satysfakcjonuje?
(Senator Jan Dobrzyñski: Tak. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê, Panie Generale. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr Andrzejewski. Nastêpnie pan

senator Wojciechowski.
Proszê uprzejmie. Do którego z panów?
(Senator Piotr Andrzejewski: Do obu panów.)
Dobrze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Rozumiem, ¿e ten samolot poczeka, a¿ my doko-
namy weryfikacji. Tak? Przepraszam za taki ton,
ale… Bo najpierw weryfikacja przez ABW, przez
centrum interwencji, potwierdzenie, rozpoznanie
wzrokowe… Dzisiaj to nie s¹ kukuru¿niki czy jakieœ
inne pojazdy, który s¹ napêdzane podobnie jak ro-
wer, tylko b³yskawicznie poruszaj¹ce siê pojazdy
maj¹ce charakter quasi-wojskowy. Te wszystkie
czynnoœci sprawdzaj¹ce praktycznie bêd¹ ju¿ po
czasie, bo jeœli atak terrorystyczny mia³ nast¹piæ, to
nast¹pi³ w trakcie tych czynnoœci sprawdzaj¹cych.
Ile jest czasu na podjêcie czynnoœci weryfikacyj-
nych? W jakim trybie dowódca operacyjny Si³
Zbrojnych RP podejmuje decyzjê i czy mo¿e j¹ sce-
dowaæ na oficera dy¿urnego lub na jak¹œ inn¹ oso-
bê delegowan¹? Bo przecie¿ mo¿e byæ ró¿nie, mo¿e
byæ po prostu nieuchwytny. Czy w zwi¹zku z tym ta
ustawa nie ma tylko charakteru papierowej aseku-
racji i w praktyce bêdzie zupe³nie nieprzydatna? To
jest pierwsze pytanie, bardzo praktyczne.

Drugie pytanie. Czy przes³ank¹, któr¹ panowie
zweryfikowaliœcie, jeœli chodzi o ten ust. 2a, o co
pyta³em, zniszczenia bez dokonania tych czynno-
œci sprawdzaj¹cych, uprzedzenia, zapytania,
wzrokowego upewnienia siê, czy to s¹ tylko cywile
– terrorysta te¿ mo¿e udawaæ cywila… Czy musi
byæ i dokonanie zbrojnej napaœci lub agresji,
i stwierdzenie, ¿e na pok³adzie nie ma ¿adnych
osób albo znajduj¹ce siê na nim osoby s¹ wy³¹cz-
nie terrorystami, i stwierdzenie, ¿e utrata kontroli
nad tym samolotem b¹dŸ naruszenie procedur
ma charakter terrorystyczny? To drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Jaki charakter musi mieæ
groŸba pope³nienia tego czynu? Rozumiem, ¿e
w ust. 2b jest iunctim, wszystkie trzy elementy
musz¹ wyst¹piæ jednoczeœnie. Jest tu groŸba, ale
ta groŸba musi byæ jakoœ weryfikowana, to nie jest
przecie¿ tylko groŸba w umyœle dowódcy opera-
cyjnego Si³ Zbrojnych RP, groŸba musi byæ wczeœ-
niejsza ni¿ ca³y ten proces weryfikacji, który musi
trwaæ, jak rozumiem… Bardzo ciekawy jestem,
jak d³ugo to trwa: ABW, Centrum Operacji Powie-
trznych, potwierdzenie i rozpoznanie, kto jest
w samolocie, a samolot w miêdzyczasie leci i ma
uderzyæ w cel. W zwi¹zku z tym trzeba chyba wy-
przedziæ trochê te dzia³ania, je¿eli dowódca opera-
cyjny Si³ Zbrojnych RP uzna, ¿e groŸba jest real-
na, bo inaczej to wszystko jest tylko na papierze.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I proszê uprzejmie, obydwaj panowie.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowne Panie i Pano-
wie Senatorowie! Oczywiœcie odpowiedŸ na pyta-
nie zadane przez pana senatora ma kluczowe zna-
czenie dla realizacji tej ustawy. Chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do roz-
poznania ewentualnego aktu terrorystycznego
maj¹ charakter ci¹g³y i trwaj¹ dwadzieœcia cztery
godziny na dobê bez wzglêdu na porê dnia i przez
trzysta szeœædziesi¹t piêæ dni w roku, a wiêc te in-
formacje, które s¹ przygotowane przez s³u¿by up-
rawnione do zdobywania takich informacji, przy-
gotowywane s¹ na bie¿¹co.

Je¿eli zaistnieje sytuacja, w której tracimy
kontrolê nad jakimkolwiek obiektem – mówiê
z premedytacj¹ „jakimkolwiek obiektem” – w na-
szej przestrzeni powietrznej, w pierwszej kolej-
noœci reaguj¹ s³u¿by Polskiej Agencji ¯eglugi Po-
wietrznej. Równolegle informowane jest Cen-
trum Operacji Powietrznych, gdzie dy¿urny, któ-
ry równie¿ pe³ni te obowi¹zki przez dwadzieœcia
cztery godziny na dobê, uzyskuje – ja przepra-
szam, ¿e bêdê pozwala³ sobie tutaj przytaczaæ al-
gorytm postêpowania – zgodê na wykorzystanie
pary dy¿urnej przez CAOC, czyli stanowisko do-
wodzenia obron¹ powietrzn¹ zintegrowanego sy-
stemu obrony powietrznej NATO, w przestrzeni
powietrznej naszego kraju. W tym samym czasie
powiadomiony zostaje dy¿urny dowódca obrony
powietrznej. Funkcjê tak¹ pe³ni³em przez wiele
lat, wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e z t¹ procedur¹ jes-
tem obeznany. Czyli te wszystkie czynnoœci reali-
zowane s¹ równolegle. Praktycznie rzecz bior¹c,
zanim uzyskamy informacje z ró¿nych Ÿróde³,
skrócony zostaje czas potrzebny na start pary
dy¿urnej z piêtnastu minut do piêciu, czyli w tym
czasie, kiedy para dy¿urna osi¹ga gotowoœæ do
startu, realizowane s¹ wszystkie czynnoœci doty-
cz¹ce zebrania informacji ze Ÿróde³ zewnêtrz-
nych cywilnych, czyli z ABW lub centrum anty-
terrorystycznego. W tym czasie piloci gotowi s¹
do startu. Dokonana jest w centrum operacji
analiza trasy lotu, o której mówi³em, i ocena
ewentualnych zniszczeñ, je¿eli mamy rozpozna-
ny taki obiekt.

Pan senator by³ uprzejmy spytaæ, jak d³ugo
trwa taka operacja. Praktycznie rzecz bior¹c, od
wielu lat wykonujemy treningi maj¹ce na celu
przygotowanie ca³ego systemu dowodzenia, jak
równie¿ personelu lataj¹cego dokonuj¹cego ta-
kich aktów przechwycenia. Trwa to praktycznie
oko³o dwudziestu, dwudziestu kilku minut od

momentu rozpoznania takiego obiektu do mo-
mentu przechwycenia go.

Praktycznie rzecz bior¹c, nale¿y siê spodzie-
waæ, ¿e w 99% przypadków, je¿eli nie by³o to tylko
i wy³¹cznie chwilowe utracenie ³¹cznoœci radio-
wej, piloci przechwyceni zostaj¹ zmuszeni do wy-
konania l¹dowania na jednym z trzech przygoto-
wanych w Polsce lotnisk interwencyjnych. Taki
samolot zostaje sprowadzony do l¹dowania, a or-
gany do tego uprawnione – je¿eli mówimy o si³ach
i œrodkach z ministerstwa spraw wewnêtrznych,
to s¹ to grupy antyterrorystyczne – s¹ gotowe do
zabezpieczenia rejonu l¹dowania takiego samolo-
tu. Tylko w sytuacji, powiedzia³bym, jednej na mi-
lion bierzemy pod uwagê koniecznoœæ oddania
strza³ów ostrzegawczych lub te¿ zestrzelenia. Ale
tak jak powiedzia³em, jest to sytuacja naprawdê
trudna do wyobra¿enia sobie. Wiemy, ¿e do tej po-
ry praktycznie nikt na œwiecie nie dokonywa³ ta-
kiego dzia³ania. Jesteœmy jednak przygotowani
od wielu lat, od momentu wprowadzenia ustawy
w roku 2008, do realizacji takiego zadania w cza-
sie rzeczywistym.

Czy moja odpowiedŸ satysfakcjonuje pana se-
natora?

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Generale…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê…)
Chcê siê tylko dowiedzieæ, jak d³ugo trwa moni-

toring NATO. Bo pan genera³ wspomnia³, ¿e to jest
nie tylko element monitoringu i treningu we-
wn¹trzkrajowego, ale jednoczeœnie jest to obliczo-
ne na NATO.

(Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego Wojska

Polskiego S³awomir Dygnatowski: Tak.)
Ile czasu zajmuje sam monitoring i uzyskanie

ewentualnej decyzji dowództwa NATO?

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Uprawniony do tego jest dowódca stanowiska
dowodzenia odpowiadaj¹cego za przestrzeñ po-
wietrzn¹, w której znajduje siê Polska. Ze wzglêdu
na to, ¿e jest to ³¹cze bezpoœrednie, trwa to tyle, ile
nasza rozmowa. Ja zadajê pytanie, precyzujê sy-
tuacjê, jaka ma miejsce w polskiej przestrzeni po-
wietrznej, i otrzymujê odpowiedŸ w 99,9% po-
twierdzaj¹c¹ mo¿liwoœæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: I to jest w ramach
tych dwudziestu minut?)

Tak.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski za-

daje pytanie.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wróæmy mo¿e do sytuacji analogicznej, trochê

mo¿e science-fiction, sytuacji z 11 wrzeœnia. Gdy-
byœmy znali cele, wiedzieli, ¿e lec¹ takie samoloty,
moglibyœmy oszacowaæ, jakie powstan¹ zniszcze-
nia. Czy w tej sytuacji, któr¹ wprowadza ta usta-
wa, zniszczenie tych samolotów by³oby mo¿liwe,
czy te¿ nie by³oby mo¿liwe? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jeszcze wrócê do tej sytuacji,
gdy terroryœci s¹ na pok³adzie. Mo¿emy te¿ sobie
wyobraziæ sytuacjê, ¿e osoba skazana za terro-
ryzm otrzymuje, nie wiem, przerwê w karze i leci
samolotem na pogrzeb babci. Czy na pok³adzie te-
go samolotu jest terrorysta, czy nie ma terrory-
sty? Bo interpretacja mo¿e byæ dosyæ szeroka i ¿e-
by zabezpieczyæ siê przed wszelkimi mo¿liwoœcia-
mi, chcia³bym wiedzieæ, czy w tej sytuacji mo¿na
uznaæ, ¿e jest terrorysta, czy ¿e go nie ma?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, strasznie pan to skompliko-
wa³. Czy terrorysta na urlopie lub na przepustce
z wiêzienia jest terroryst¹? Strasznie to zabrzmia-
³o, ale spróbujemy. Panie Ministrze, to ma doty-
czyæ tej ustawy, a nie terrorysty na przepustce,
ale proszê uprzejmie, niech pan spróbuje, Panie
Ministrze…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi
o ustawê.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy jest domnie-
manie bycia terroryst¹?)

Tak, czy jest domniemanie bycia terroryst¹ –
³adnie to uj¹³ pan mecenas Andrzejewski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Takiego domniemania nie ma. Ja chcia³bym
zwróciæ uwagê na jedn¹ sprawê: ta ustawa nie
pos³uguje siê pojêciem „terrorysta”, tylko mówi
o ataku o charakterze terrorystycznym. Czyli
mówimy nie o terrorystach, tylko o osobach,
które pope³niaj¹ czyn spe³niaj¹cy znamiona
ataku o charakterze terrorystycznym. To by³o,
zdaje siê, pierwsze pana pytanie w poprzedniej
fazie naszej debaty. Tak ¿e ja myœlê, ¿e ta ostro¿-
noœæ procesowa zosta³a w tym projekcie zacho-
wana.

A jeœli chodzi o resztê, to mo¿e…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê uprzejmie, Panie Generale.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Panowie Se-
natorowie! Czy dokonywane s¹ szacunki co do
ewentualnych zniszczeñ w przypadku uderzenia
samolotu u¿ytego jako narzêdzie aktu terrorysty-
cznego?

W Centrum Operacji Powietrznych s¹ specja-
liœci, których zadaniem jest ocena na przyk³ad
strat, jakie mog¹ byæ w przypadku u¿ycia broni
popularnie okreœlanej jako broñ masowego ra-
¿enia. Przecie¿ to, ¿e w przypadku ataku na
World Trade Center u¿yto samolotu jako bom-
by, nie œwiadczy o tym, ¿e na pok³adzie mog¹
byæ na przyk³ad œrodki radioaktywne, œrodki
chemiczne, biologiczne. Dlatego w Centrum
Operacji Powietrznych dokonuje siê analizy uw-
zglêdniaj¹cej ska¿enie danego obiektu i rejonu,
czyli analizy tego, jaki teren mo¿e ulec ska¿eniu.
I dokonuje siê za ka¿dym razem oceny tego, ja-
kie straty ludzkie mog¹ powstaæ w wyniku ta-
kiego ataku. Normalnie wykorzystuje siê takie
analizy do celów czysto wojskowych, ale w tym
okreœlonym przypadku specjaliœci realizuj¹ to
zadanie w odniesieniu do ewentualnego ataku
terrorystycznego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator jeszcze chce uzupe³niæ pyta-

nie? Czy coœ jest jeszcze niezrozumia³e?

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Czy na podstawie tej ustawy mog³aby byæ pod-
jêta decyzja o zestrzeleniu samolotu?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Proszê uprzejmie, Panie Generalne.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Pañstwo Se-
natorowie! Oczywiœcie zawsze w ostatnim ruchu
mo¿emy wykorzystaæ tak¹ sytuacjê, ¿e dowódca
w ramach nie tyle swoich uprawnieñ, ile w ra-
mach obrony koniecznej mo¿e podj¹æ tak¹ decyz-
jê. Aczkolwiek wtedy musielibyœmy liczyæ siê
z tym, o czym pan senator by³ uprzejmy powie-
dzieæ, to znaczy, ¿e wtedy ju¿ bêdziemy oceniani
przez prokuratora. Bo je¿eli na pok³adzie znajdo-
wa³yby siê osoby postronne, to… Delegacja za-
warta w tej poprawce do ustawy takiej mo¿liwoœci
wprost nam nie daje.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Generale, jeszcze jedno krótkie pytanie.

Otó¿ chcia³bym wróciæ do sprawy wykluczenia ze-
strzelenia obcego statku cywilnego, je¿eli znajdu-
j¹ siê w nim, wraz z terrorystami, osoby postron-
ne. Czy tego typu przepisy obowi¹zuj¹ równie¿
w pañstwach NATO? Czy ta nasza pozycja jest ta-
ka sama, czy mo¿e s³absza?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Uprzejmie proszê, Panie Generale.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Praktycznie ka¿de pañstwo ma trochê inne
uregulowania prawne, które w pewien sposób
normuj¹ postêpowanie w sytuacji zagro¿enia ata-
kiem terrorystycznym. S¹ pañstwa, które maj¹ je-
szcze wiêcej obwarowañ ni¿ my, ale stanowi¹ one
zdecydowan¹ mniejszoœæ. Wiêkszoœæ pañstw po
ataku terrorystycznym z 11 wrzeœnia zdecydowa-
nie zaostrzy³a swoje przepisy, kieruj¹c siê racj¹
stanu, ¿e nale¿y chroniæ obywatela kosztem ogra-
niczenia, powiedzmy sobie, pewnych praw.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Czy pan senator Wojciechowski chce jeszcze

coœ…

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panie Generale!

Czy ta ustawa jest w tym zakresie zwi¹zana
z odpowiednimi przepisami prawa miêdzynarodo-
wego i z jakimiœ konwencjami lub czymœ w tym ro-
dzaju? Chodzi mi o to, ¿e mog¹ byæ sytuacje, ¿e
jest przeprowadzany atak terrorystyczny na teren
innego kraju. Czy w takich sytuacjach ta ustawa
równie¿ bêdzie oddzia³ywaæ? Bo mo¿e byæ tak, ¿e
atak bêdzie przeprowadzany na teren przygrani-
czny, na jakiœ obiekt le¿¹cy bezpoœrednio za Pol-
sk¹ granic¹, ale ju¿ w innym kraju. Czy wtedy
przepisy tej ustawy bêd¹ mia³y zastosowanie, czy
te¿ nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, Panie Generalne, o udziele-

nie odpowiedzi.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Panie Senatorze! Nasza
ustawa mieœci siê w miêdzynarodowych uregulo-
waniach prawnych, nie wychodzi poza nie, bo nie
ma takiej mo¿liwoœci, a¿eby dzia³a³a wbrew ak-
tom prawnym o charakterze miêdzynarodowym.
Jeœli chodzi o mo¿liwoœci zwalczania obiektu po-
wietrznego, który mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
innego kraju, to, jak ju¿ powiedzia³em, funkcjo-
nujemy w systemie zintegrowanej obrony powie-
trznej pañstw NATO, a wiêc je¿eli zachodzi oba-
wa, ¿e statek powietrzny bêdzie mia³ obrany jako
cel obiekt w innym pañstwie, to sam system ob-
rony powietrznej wykorzysta statki powietrzne
danego kraju do tego, a¿eby przygotowaæ je do
dzia³ania prewencyjnego i niedopuszczenia do
uderzenia w taki obiekt. Oczywiœcie przepisy
w ramach tej ustawy mog¹ byæ tak skorelowane,
¿eby by³y umowy dwustronne umo¿liwiaj¹ce na
przyk³ad wlot naszych statków powietrznych
w przestrzeñ powietrzn¹ innego kraju, ale to ju¿
stanowi, ¿e tak powiem, inny zakres odpowie-
dzialnoœci.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Proszê uprzejmie, pan minister chce uzu-
pe³niæ.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Ja tylko dwoma zdaniami. Ta ustawa odnosi
siê tylko i wy³¹cznie do ochrony naszych granic,
ponadto dotyczy tylko i wy³¹cznie obcych statków
powietrznych.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: A, obcych.)
Tak, nie w³asnych. Tak ¿e tu jest bardzo szeroki

wachlarz problemów, z których te¿ nale¿y sobie
zdawaæ sprawê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Pytanie ma jeszcze pan senator Andrzejewski.
Proszê.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Chcia³bym, ¿eby pan, Panie Ministrze, prze-
s¹dzi³, jak siê stosuje kryteria z ust. 2a. Czy ka¿de
kryterium z osobna z tego pktu 2 powoduje mo¿li-
woœæ zestrzelenia, czyli te¿ mo¿liwe to jest, gdy
chodzi o dokonanie agresji lub napaœci, gdy na
pok³adzie nie ma ¿adnych osób i gdy atak ma cha-
rakter terrorystyczny? Bo co do zapisu „¿adnych
osób”, to powiem tak: terrorysta te¿ jest osob¹,
czyli nie mo¿na samolotu zestrzeliæ, je¿eli terrory-
sta jest na statku. Tak? To wskazywa³oby na to, ¿e
ka¿dy z osobna z tych podpunktów w lit. a, b i c
jest przes³ank¹ mo¿liwoœci zestrzelenia. A je¿eli to
mia³oby byæ iunctim, to by³aby w tym logiczna
sprzecznoœæ. Tylko wtedy, gdy uznamy, ¿e terro-
rysta nie jest osob¹… Bez tego w ogóle nie mo¿na
by by³o zestrzeliæ statku.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Pozwólmy panu ministrowi odpowiedzieæ na to

pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Te trzy kate-
gorie musz¹ byæ traktowane jako kompleks…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie roz³¹czne, ale
iunctim?)

Nie roz³¹czne, ale iunctim.
(Senator Piotr Andrzejewski: No to ta ustawa

jest w ogóle…)
A, przepraszam, przepraszam…
(Senator Piotr Andrzejewski: To tylko bezza³o-

gow¹ rakietê mo¿na by by³o zestrzeliæ.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze…)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo nie da³oby siê…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze, zada³ pan pytanie, teraz odpowiada pan mini-
ster. Proszê mu na to pozwoliæ.)

Panie Senatorze, gdy na pok³adzie nie ma ¿a-
dnych osób… Tak, mo¿e byæ taka sytuacja, wtedy
mówi siê o statku bezza³ogowym, ewentualnie…

(Senator Piotr Andrzejewski: A jak terrorysta
jest na statku, to nie mo¿na… Samobójca…)

Albo je¿eli… Nie, je¿eli terrorysta na pok³adzie
jest, to mo¿na…

(Senator Piotr Andrzejewski: Do tego nieodnoto-
wany personalnie. Czyli nie mo¿emy go zestrzeliæ?)

Mo¿emy, je¿eli jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Powiedziane jest:

nie ma ¿adnych osób. I jest iunctim. Chyba ¿e bê-
dzie robot. Ale jak stwierdzimy, ¿e to nie cz³owiek,
tylko robot…)

(Senator Andrzej Szewiñski: Po g³osie pozna-
my.)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, je¿eli s¹ w¹tpliwoœci, to istnieje równie¿ mo¿-
liwoœæ udzielenia odpowiedzi na piœmie albo…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja chcia³bym
zg³osiæ poprawkê, je¿eli to jest iunctim.)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Spokojnie,
dajmy chwilê panu ministrowi.)

Za³o¿eniem tego zapisu jest dopuszczenie sy-
tuacji, w której mo¿e byæ samolot bez ¿adnej oso-
by na pok³adzie, czyli albo bezza³ogowy, albo pilot
siê katapultuje.

(Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego Wojska

Polskiego S³awomir Dygnatowski: By³y takie sy-
tuacje.)

Proszê?
(Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego Wojska

Polskiego S³awomir Dygnatowski: By³y takie sy-
tuacje.)

Ale tê drug¹ sytuacjê… Jak s¹dzê, w za³o¿eniu
byæ mo¿e czêœæ… Bardziej prawdopodobne jest,
¿e na pok³adzie znajduj¹ siê osoby, które podjê³y
siê czynnoœci stanowi¹cych atak o charakterze
terrorystycznym.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Czy pan genera³ chce to uzupe³niæ?
Bardzo proszê, zapraszam pana genera³a na

mównicê.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Panie Senatorze! Zgod-
nie z tym punktem statek powietrzny mo¿e byæ
zniszczony bez dokonania czynnoœci, czyli ostrze-
¿enia strza³ami ostrzegawczymi, w przypadku gdy
dokonuje zbrojnej napaœci – co jest oczywiste i nie
podlega ¿adnej dyskusji – gdy na pok³adzie nie ma
¿adnych osób…

(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli mo¿e byæ nie
napaœæ, a agresja…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze…)

Mo¿e to byæ na przyk³ad statek bezpilotowy.
Panowie senatorowie byli uprzejmi zadaæ pytanie,
czy mo¿e to byæ statek wojskowy – tak. Mieliœmy
przypadek, kiedy rosyjski pilot wojskowy kata-
pultowa³ siê nad w³asnym terytorium, samolot
znajdowa³ siê w trybie automatycznego pilota
i dolecia³ praktycznie do Holandii, czyli przemie-
rzy³ znaczn¹ czêœæ Europy. W takiej sytuacji rów-
nie¿ mo¿emy dokonaæ zniszczenia statku powie-
trznego bez uprzednich czynnoœci.

Jeszcze ostatni punkt – gdy ten statek wojsko-
wy zosta³ u¿yty jako œrodek ataku o charakterze
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terrorystycznym, co równie¿ nie ulega ¿adnej w¹t-
pliwoœci. Zarówno w ustawie z 2008 r., jak i w obe-
cnej poprawce nie ma ¿adnych zastrze¿eñ co do
tego, ¿e statek powietrzny wojskowy w ka¿dej sy-
tuacji – czy bêdzie to zagro¿enie militarne, terro-
rystyczne, czy zagro¿enie bezpieczeñstwa – mo¿e
zostaæ zniszczony. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê uprzejmie, jeszcze pan senator Zbi-

gniew Cichoñ. Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Mam pytanie dotycz¹ce definicji w art. 18b
ust. 2b, definicji ataku o charakterze terrorysty-
cznym, która pozostaje w oderwaniu od bezpra-
wnoœci tego czynu maj¹cego byæ owym atakiem
o charakterze terrorystycznym. Przecie¿ istot¹
przestêpstwa o charakterze terrorystycznym,
zgodnie z kodeksem karnym, jest to, ¿e jest to
czyn zabroniony, czyli przestêpstwo, i to zagro¿o-
ne kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna gra-
nica wynosi co najmniej piêæ lat. Tu zaœ mamy
definicjê jedynie poprzez odniesienie do celu:
atakiem o charakterze terrorystycznym jest czyn
pope³niony w celu powa¿nego zastraszenia osób
itd., te trzy przypadki s¹ tu wymienione. Uwa-
¿am, ¿e definicja tego ataku o charakterze terro-
rystycznym jest zbyt szeroka, albowiem obejmu-
je ona równie¿ czyny, które ze swojej istoty nie s¹
przestêpstwami, co jest wymagane, wedle defini-
cji kodeksu karnego, ¿eby traktowaæ przestêp-
stwo jako przestêpstwo o charakterze terrorysty-
cznym.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Uprzejmieproszê,PanieGenerale.Proszêbardzo.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego S³awomir
Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Panie Senatorze! Zapis
definiuj¹cy atak o charakterze terrorystycznym
zosta³ wprowadzony przez sejmow¹ Komisjê Ob-
rony Narodowej w œciœle okreœlonym celu – po to,
a¿eby w sposób jednoznaczny i zgodny z zapisa-
mi, jakie funkcjonuj¹ zarówno w Unii Europej-
skiej, jak i w innych krajach, stwierdziæ, w jakim
przypadku statek powietrzny, który jest okreœlo-
ny mianem renegate, mo¿e byæ uwa¿any za narzê-
dzie aktu terrorystycznego. W sposób zamierzony

równie¿ pos³owie z sejmowej Komisji Obrony Na-
rodowej uniknêli zapisu odnosz¹cego siê do ko-
deksu postêpowania karnego…

(G³os z sali: Kodeksu karnego.)
Kodeksu karnego. Dlaczego? Po to, a¿eby oso-

ba korzystaj¹ca z tej ustawy nie musia³a odwo³y-
waæ siê do innego aktu prawnego. Co wiêcej, ten,
kto bêdzie wykorzystywa³ ten zapis, nie jest pra-
wnikiem, nie jest te¿ prokuratorem, który okreœli,
¿e ten konkretny czyn jest zagro¿ony wyrokiem do
piêciu lat, tak jak pan senator by³ uprzejmy zau-
wa¿yæ. Przed chwil¹ rozmawialiœmy, ¿e czas na
podjêcie takiej decyzji jest skrajnie krótki, nieda-
j¹cy podejmuj¹cemu decyzjê komfortu oceny tego
w kategoriach prawnych, tak jak mówi o tym ko-
deks. Ograniczono siê wiêc tylko do tych trzech
punktów. Takie by³o uzasadnienie sejmowej ko-
misji obrony.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
I pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Ministrze! Panie Generale! Na
pierwszym posiedzeniu naszej Komisji Obrony
Narodowej zada³em pytanie, nie wiem, czy pan ge-
nera³ je sobie przeanalizowa³.

Pyta³em o to, czy nie uwa¿aj¹ pañstwo, ¿e te
zapisy w pewnym fragmencie mog¹ byæ tak na-
prawdê instrukcj¹ dla potencjalnych terrory-
stów. Czy pañstwo analizowali tê ustawê pod tym
k¹tem?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, Panie Generale.

Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
S³awomir Dygnatowski:

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Pañstwo!
Oczywiœcie pamiêtam pytanie pana senatora.
Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie, czy tego ty-
pu zapisy nie mog¹ stanowiæ pewnego podrêczni-
ka dla osoby chc¹cej pope³niæ akt terrorystyczny.
Oczywiœcie tak. A czy zasady u¿ycia broni, które
obowi¹zuj¹ w kontyngentach, nie s¹ pewnym
podrêcznikiem dla terrorysty? Na pewno tak. Ale
nie ma innego wyjœcia ni¿ upublicznienie zasad,
jakimi siê kierujemy w trakcie przeciwdzia³ania
takim aktom terroru. Tak samo w kontyngen-
tach. Nasi ¿o³nierze wiedz¹, co mog¹, a czego nie,
i to samo mo¿emy powiedzieæ o talibach, którzy
dokonuj¹ aktów terrorystycznych. Ale innej mo¿-
liwoœci nie ma. Prawo jest jawne i jasne dla jednej
i drugiej strony.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
Dziêkujê, Panie Ministrze, dziêkujê, Panie Ge-

nerale.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Macieja
Grubskiego.

Przypominam, dziesiêæ minut.

Senator Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Panie Generale! Szanowni Pañstwo!

Oczywiœcie cieszê siê, ¿e ta inicjatywa jest
wspóln¹ inicjatyw¹ Ministerstwa Obrony Narodo-
wej i komisji, ale trzeba j¹ jednak analizowaæ bar-
dzo dok³adnie. Ostatnie wydarzenia, które mia³y
miejsce równie¿ w Rosji, pokazuj¹, jaki dzisiaj jest
terroryzm. On jest bardzo szeroko rozwiniêty, on
ma tak naprawdê bardzo wiele p³aszczyzn, mo¿e
w tê swoj¹ koncepcjê zagro¿enia spo³eczeñstwa
wmontowywaæ ró¿ne osoby, w ró¿nym wieku, mo-
g¹ to byæ dzieci. I w³aœnie dlatego, ¿e pod tym
k¹tem przygl¹dam siê tym zapisom, sformu³owa-
³em to pytanie, które pozwoli³em sobie zadaæ rów-
nie¿ panu genera³owi. Mam dzisiaj takie przeko-
nanie, ¿e niestety jest to w jakimœ sensie instruk-
ta¿ dla potencjalnych terrorystów.

Równie¿ w komisji mówi³em o tym, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny tak naprawdê niepotrzebnie siê zaj¹³
t¹ spraw¹, bo mogliœmy w pewnej sytuacji prawnej
funkcjonowaæ dalej, oczywiœcie do pierwszego wyda-
rzenia, a potem, po ewentualnym zaistnieniu takiej
sytuacji, podejmowaæ kroki prawne. Trybuna³ za-
chowa³siê, jaksiê zachowa³, imamydzisiaj sytuacjê,
w której ja widzê niebezpieczeñstwo i zagro¿enie dla
pañstwa polskiego. Dlaczego? Dlatego, ¿e dzisiaj,
czytaj¹c tê ustawê, w sytuacji gdy statek powietrzny
po przekroczeniu granic Polski jest poddawany
okreœlonym procedurom oceny, jaki to jest statek
powietrzny, jakie osoby znajduj¹ siê na jego pok³a-
dzie, kto nim kieruje, ewentualnie jaki jest cel…
I w celu wykonania tych czynnoœci posi³kujemy siê
okreœlonymi narzêdziami, jest to miêdzy innymi wi-
zualne sprawdzenie przez samoloty, które ewentual-
nie towarzysz¹ temu statkowi powietrznemu, ocena
wzrokowa tej sytuacji, wymiana pogl¹dów drog¹ ra-
diow¹… Pad³y tu tak¿e informacje o wymianie infor-
macji poprzez telefony komórkowe. Ale mo¿e byæ
tak, ¿e terroryœci w perfidny sposób zbuduj¹ tak
zwan¹ grê, pod okreœlon¹ sytuacjê. Przecie¿ my tak

naprawdê nie wiemy, jaki jest docelowy punkt ataku
terrorystycznego samolotu, który przekracza polskie
granice, tego nie wiemy, my mo¿emy to tylko zak³a-
daæ. I pytanie oczywiœcie mo¿e byæ takie… Je¿eli ta
gra bêdzie podjêta, to wtedy teoretycznie samoloty
myœliwskie bêd¹ w niedalekiej odleg³oœci od tego sa-
molotu, bêd¹ mu siê przygl¹daæ. Wtedy, na posie-
dzeniu komisji, postawi³em pytanie i powiedzia³em,
¿e w oknie tego samolotu mo¿e ukazaæ siê ma³a
dziewczynka, która bêdzie pokazywa³a, sugerowa³a,
¿e tak naprawdê jest elementem dzia³alnoœci terro-
rystów, ¿e jest pasa¿erem. Ale przecie¿ ta ma³a
dziewczynka te¿ mo¿e byæ terroryst¹, bo oni tak na-
prawdê maj¹ po kilka – kilkanaœcie lat. I w tej sytua-
cji mo¿emy na przyk³ad podj¹æ tak¹ decyzjê – bo
Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z t¹ je-
dnostk¹, z tymi dwoma jednostkami, us³yszy: mamy
na pok³adzie pasa¿erów, mamy na pok³adzie cywili –
¿e nie ma zgody na to, ¿eby zniszczyæ ten statek po-
wietrzny. Tak naprawdê wejdzie tu zapis Trybuna³u
Konstytucyjnego, ¿e s¹ cywile na pok³adzie. Wtedy
spróbujemy nakierowaæ go na jakiœ okreœlony cel,
bezpieczny z punktu widzenia pañstwa polskiego,
ale przecie¿ nie wiemy, jaki tak naprawdê bêdzie ich
cel. I tutaj jest pytanie: czy w planie ataku mo¿e byæ
na przyk³ad zderzenie siê statku powietrznego z wy-
sokoœciowcem w Warszawie, czy mo¿e równie¿ wy-
wo³anie okreœlonego efektu psychologicznego na
skutek zderzenia siê z ma³¹ wiosk¹ gdzieœ na Podla-
siu? Terroryœci mog¹ wykonaæ okreœlone czynnoœci,
które spowoduj¹, ¿e i tak z punktu widzenia skutku
psychologicznego dla pañstwa polskiego swój cel
osi¹gn¹.

Dlatego, w mojej ocenie, dobrze, ¿e minister-
stwo obrony wspólnie z Senatem szuka³o pew-
nych rozwi¹zañ, przynajmniej by³a to jakaœ próba
wyjœcia z sytuacji, jak¹ zafundowa³ nam Trybuna³
Konstytucyjny. Uwa¿am jednak, ¿e je¿eli chodzi
o tê ustawê, ca³y czas istnieje niebezpieczeñstwo,
bowiem w momencie gdyby, nie daj Bóg, by³y tego
typu pomys³y, plany na atak terrorystyczny na
pañstwo polskie, na terytorium pañstwa polskie-
go, to ta ustawa mog³aby byæ wykorzystana punkt
po punkcie do przygotowania skutecznego ataku.
Taka jest moja, oczywiœcie subiektywna, ocena.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Piotra Andrzejew-

skiego, który chyba, jak widzê, ma poprawkê.
Zapraszam. Dziesiêæ minut.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie Gene-
rale! Wysoki Senacie!

Ta ustawa czyni zadoœæ uspokojeniu i w³¹cze-
niu do systemu, nie czyni natomiast zadoœæ real-
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nemu udro¿nieniu obrony w obliczu ataku terro-
rystycznego. Ona ma charakter bardziej teorety-
czny, z tymi praktycznymi zastrze¿eniami, o któ-
rych mówi³ pan senator, mój przedmówca. Proszê
bowiem pamiêtaæ, ¿e czytaj¹c j¹, widzimy, ¿e real-
nie tylko statek bezza³ogowy czy rakieta mog¹ byæ
tutaj przedmiotami spe³niaj¹cymi te normy praw-
ne. Nie mo¿e byæ na pok³adzie ¿adnych osób, ale
tak¹ osob¹ mo¿e byæ terrorysta, obecnoœæ osoby
mo¿e byæ nawet symulowana. W takiej sytuacji
przy tej ca³ej dwudziestominutowej reakcji ju¿ da-
wno przestanie istnieæ atakowany obiekt czy cykl
obiektów.

Druga sprawa. W rozumieniu ustawy atakiem
terrorystycznym jest czyn pope³niony „w celu”,
a z punktu widzenia prawa jest to tak zwana kon-
strukcja dolus directus coloratus – zamiar zabar-
wiony celem, czyli oczywiœcie musi byæ domnie-
manie tego celu. W zwi¹zku z tym lepsza by³aby
konstrukcja mówi¹ca o tym, ¿e jest to czyn po-
pe³niony nie w celu, tylko – tak jak chcia³bym to
zapisaæ – czyn, który mo¿e byæ uznany za powa¿-
ne naruszenie… czy raczej spe³nienie tych prze-
s³anek. Trzeba by³oby stworzyæ tu pewne domnie-
manie, a nie potwierdzenie celu, bo w innym razie
ten, kto podejmie tê decyzjê, tak czy tak naruszy
prawo.

Wreszcie sama decyzja o zastosowaniu tych
œrodków, która ma byæ podjêta przez dowódcê
operacyjnego Si³ Zbrojnych RP b¹dŸ przez oso-
bê, jak twierdzê, kompetentn¹, bo upowa¿nion¹
przez niego – musi tu byæ jakiœ tok upowa¿nie-
nia – jest decyzj¹ dyskrecjonaln¹, mog¹c¹ byæ
podejmowan¹ za ka¿dym razem byæ mo¿e bez
wype³niania tej ca³ej procedury, bo taka jest za-
sada stanu wy¿szej koniecznoœci. Prawo przewi-
duje stan wy¿szej koniecznoœci jako tak zwany
kontratyp do wype³nienia wszystkich przes³a-
nek ustawowych. I je¿eli rzeczywiœcie jest uza-
sadnione domniemanie, to ca³¹ tê procedurê
mo¿na zastosowaæ, jednak w przypadku, kiedy
czas na to pozwala, a nie wtedy, kiedy na to nie
pozwala. To tyle, je¿eli o to chodzi. Z³o¿ê odpo-
wiedni¹ poprawkê.

Chcê jeszcze tylko pañstwu powiedzieæ
o czymœ, o czym mo¿e nie wiecie, jak uratowa-
no… Tu nie chodzi tylko o pu³kownika Kukliñ-
skiego, ale tak¿e o to, jak jeden z operacyjnych
z odpowiednika Centrum Obrony Powietrznej
w Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich ochroni³ nas przed kataklizmem III wojny
œwiatowej. Ta sprawa jest znana, w Rosji te¿, byæ
mo¿e by³a to jakaœ prowokacja wewnêtrzna, bo
dzia³o siê to w czasach bre¿niewowskich, kiedy
Rosja szykowa³a agresjê na Europê. Mianowicie
u tego operacyjnego na monitorze – taki monitor
jest te¿ w Moskwie, gdzie nastêpuje potwierdze-
nie decyzji i uruchomienie systemu, a w monito-

ringu odpalenia rakiet kontrataku nuklearnego
znajduje siê ca³a przestrzeñ Stanów Zjednoczo-
nych – pojawi³ siê sygna³ wystrzelenia jednej ra-
kiety. Z tego, co ten cz³owiek mówi³ – teraz to ju¿
jest emerytowany wojskowy, starsza osoba – wy-
nika³o, ¿e on mia³ trzy minuty na sprawdzenie,
czy urz¹dzenia na tym etapie, na którym on ope-
ruje, dzia³aj¹ prawid³owo, czy nie ma tu czasem
pomy³ki mechanizmu. Decyzja zapad³aby
w Moskwie, on by³ tylko weryfikatorem prawid³o-
woœci dzia³ania urz¹dzeñ. I kiedy on mia³ trzy mi-
nuty na sprawdzenie tego, czy jest to pojedynczy
pocisk czy atak nuklearny, to wtedy na monito-
rze pojawi³y siê jednoczeœnie trzy nastêpne syg-
na³y odpalenia rakiet z terytorium Stanów Zje-
dnoczonych. On mia³ piêæ minut na to, ¿eby
stwierdziæ, czy urz¹dzenia dzia³aj¹ prawid³owo
i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ da³ wtedy sygna³
o nieprawid³owym dzia³aniu urz¹dzeñ, w zwi¹z-
ku z czym nie nast¹pi³ automatyczny kontratak
nuklearny. To jest fakt. Oczywiœcie nikt o tym
póŸniej nie mówi³, nie bêdê tu dopowiada³, co za
tym sta³o, jakie by³y przes³anki wywo³ania tego
czy pomy³ki tego mechanizmu.

Dlaczego o tym mówiê? Dlatego, ¿e czêsto nie
ma czasu na to, ¿eby przeprowadziæ procedury,
albo te¿ decyzja jest dyskrecjonalna, o ogromnej
odpowiedzialnoœci, tu z³o¿onej na dowódcê opera-
cyjnych Si³ Zbrojnych RP. Dlatego te¿, je¿eli uspo-
kajamy siê ca³¹ t¹ procedur¹, to jesteœmy w b³ê-
dzie. Tak naprawdê odpowiada jeden cz³owiek,
który musi wzi¹æ na siebie ogromn¹ odpowie-
dzialnoœæ, a jest oœmielony czymœ, co nazywamy
konstrukcj¹ stanu wy¿szej koniecznoœci, nawet
je¿eli podejmuje to, w swoim przekonaniu, nie w
oparciu o wszystkie przes³anki. On siê oczywiœcie
mo¿e asekurowaæ t¹ procedur¹, ale wtedy obiekt
mo¿e ju¿ nie istnieæ i on sam mo¿e przestaæ ist-
nieæ. I ustawa wtedy pozostaje tylko na papierze.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Sk³adam po-

prawkê…)
Ale bardzo proszê o…
(Senator Piotr Andrzejewski: …czyn nie po-

pe³niony w celu, ale czyn mog¹cy byæ uznany za.
Proszê.)

Czy do g³osu chce siê jeszcze zapisaæ pan sena-
tor Cichoñ?

Dziêkujê.
Bardzo proszê, zapraszam. Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zdaj¹c sobie sprawê z koniecznoœci dostoso-

wania niefortunnej regulacji prawnej do zobo-
wi¹zañ, jakie wynikaj¹ z treœci wyroku Trybuna³u
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Konstytucyjnego, pragnê zwróciæ uwagê w³aœnie
na ow¹ definicjê ataku o charakterze terrorysty-
cznym. Moim zdaniem, jest ona zbyt szeroka i nie-
zgodna z definicj¹, jak¹ mamy w kodeksie kar-
nym. Jest ogólna zasada, ¿e nie nale¿y tworzyæ
nowych pojêæ, o ile one ju¿ funkcjonuj¹ w obiegu
prawnym, a w kodeksie karnym mamy definicjê,
która mówi, ¿e czynem, który stanowi atak terro-
rystyczny, jest czyn zabroniony, a w dodatku w tej
definicji jest zapis, ¿e jest on zagro¿ony kar¹ po-
zbawienia wolnoœci, której górna granica wynosi
co najmniej piêæ lat. Tak wiêc nie za bardzo widzê
sens w tym, ¿eby tak bardzo poszerzaæ definicjê
tego czynu, ¿eby ka¿dy czyn ze wzglêdu na cel by³
traktowany jako czyn o charakterze terrorystycz-
nym, o ile tym celem jest powa¿ne zastraszenie
wielu osób, zmuszenie organów w³adzy do okreœ-
lonego dzia³ania czy wywo³ania powa¿nych zak³ó-
ceñ. Jest to zbyt szeroka definicja.

Ja rozumiem to, o czym mówi³ pan genera³, ¿e
kierowano siê tutaj pewnymi wzglêdami prakty-
cznymi, ¿e trudno wymagaæ od osoby, która pode-
jmuje decyzje o tym, ¿e nale¿y zestrzeliæ samolot,
znajomoœci prawa karnego. Owszem, uwa¿am, ¿e
trudno wymagaæ znajomoœci szczegó³owej, zw³a-
szcza tego, jakiego rodzaju jest to zagro¿enie, czy
jest to kara przekraczaj¹ca piêæ lat pozbawienia
wolnoœci, czy nie. Ale mo¿na, a nawet nale¿y wy-
magaæ oceny – a potrafi to mniej wiêcej ka¿dy roz-
s¹dnie myœl¹cy cz³owiek – czy dane dzia³anie sta-
nowi przestêpstwo. Wiadomo, ¿e przeciêtny cz³o-
wiek inaczej oceni zachowanie polegaj¹ce na tym,
¿e ktoœ, dajmy na to – celowo podajê taki akade-
micki przyk³ad – leci samolotem w pobli¿u Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci i z g³oœników padaj¹
okrzyki „uwolniæ wiêŸniów politycznych!”, bo to
nie jest przestêpstwo, a inaczej – taki czyn, ¿e ktoœ
leci samolotem i dokonuje z jego pok³adu ostrza-
³u. No przecie¿ wiadomo, ¿e to ju¿ jest przestêp-
stwem. Dlatego rezygnacja w definicji ataku ter-
rorystycznego w³aœnie z takiego odniesienia, ¿e
ma byæ to czyn przestêpczy, jest moim zdaniem
niezasadna. Powoduje ona zbyt du¿e ryzyko u¿y-
cia tego ostatecznego œrodka, jakim jest zestrzele-
nie samolotu, a tym samym byæ mo¿e pozbawie-
nia ¿ycia osób, które lec¹ danym samolotem, o ile
oczywiœcie nie jest to samolot bez pilota. Je¿eli
wczytaæ siê dok³adnie w treœæ tego orzeczenia, jak
równie¿ na przyk³ad orzeczeñ przeciwko Wielkiej
Brytanii wydanych przez Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka w Strasburgu, to oka¿e siê, ¿e za-
wsze k³adzie siê tam nacisk na to, ¿e wartoœæ ¿ycia
cz³owieka jest tak ogromn¹ wartoœci¹, ¿e u¿ycie
si³y, które skutkuje pozbawieniem cz³owieka ¿y-
cia, musi byæ rzeczywiœcie bardzo dok³adnie zde-
finiowane i musi wystêpowaæ jedynie w sytua-
cjach ekstremalnych, które mo¿na sprowadziæ do
stanu wy¿szej koniecznoœci.

I st¹d proponujê poprawkê – i pozwolê j¹ sobie
z³o¿yæ – ¿eby podjêcie tego ostatecznego œrodka
wystêpowa³o jedynie w sytuacji, kiedy rzeczywi-
œcie mamy do czynienia z lotem samolotu, który
wykazuje cechy czynu zabronionego zagro¿onego
kar¹ pozbawienia wolnoœci.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-

sztyga i Knosala z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*.

Informujê równie¿, ¿e wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan senator Piotr
£ukasz Andrzejewski i pan senator Zbigniew Ci-
choñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie. Na posiedzeniu

komisji…)
Nie. Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Obrony Naro-
dowej oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Proszê pani¹ senator sekretarz o przedstawie-
nie komunikatów.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu. Posiedzenie odbêdzie siê
27 stycznia o godzinie 9.00 w sali nr 102 w gma-
chu Sejmu. Porz¹dek posiedzenia: rozpatrzenie
ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dêbli-
nie. Godzina 9.30 – rozpatrzenie ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia w sprawie Œrodkowoeuropej-
skiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEE-
PUS III, sporz¹dzonego w Budvie dnia 25 marca
2010 r.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
w sprawie wniosków zg³oszonych w toku debaty
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego oraz niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê jutro, 27 stycznia, o godzinie 9.30 w sali
nr 307.
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Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w celu rozpatrzenia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Spraw Unii Europejskiej odbêdzie siê w dniu 27
stycznia tego roku o godzinie 9.00 w sali nr 12,
budynek G Sejmu RP. Temat: rozpatrzenie usta-
wy o ratyfikacji Protoko³u zmieniaj¹cego protokó³
w sprawie postanowieñ przejœciowych, do³¹czony
do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o fun-
kcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu
ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Energii
Atomowej, sporz¹dzonego w Brukseli dnia
23 czerwca 2010 r.

Wspólnie posiedzenie Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-

misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w celu rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3 od-
bêdzie siê w jutro o godzinie 8.30 w sali nr 06.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Obrony Na-
rodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej odbêdzie siê po og³oszeniu przerwy w ob-
radach Senatu o godzinie 20.00 w sali nr 179.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
I uprzejmie informujê, ¿e wskutek wyczerpania

dzisiejszego porz¹dku obrad og³aszam przerwê do
jutra, to jest do 27 stycznia 2011 r., do godzi-
ny 11.00.

Dziêkujê œlicznie. Do widzenia, do zobaczenia.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 17)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan

Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew

Romaszewski i Gra¿yna Sztark)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.

Szanowni Pañstwo, Senat Rzeczypospolitej
Polskiej pragnie dziœ uczciæ setn¹ rocznicê przy-
znania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii.

Pragnê powitaæ zaproszonych z tej okazji goœci.
S¹ z nami: pan Gérard Larcher, przewodnicz¹cy
Senatu Republiki Francuskiej… (oklaski); pan
François Barry Delongchamps, ambasador Re-
publiki Francuskiej… (oklaski); pan senator
Yann Gaillard, przewodnicz¹cy Grupy Francus-
ko-Polskiej w Senacie Republiki Francuskiej…
(oklaski); pan senator Jean Besson… (oklaski);
pan Alain Delcamp, sekretarz generalny Senatu
Republiki Francuskiej… (oklaski); pan François
Gautier, doradca do spraw miêdzynarodowych
przewodnicz¹cego Senatu Republiki Francus-
kiej… (oklaski); i pan Tomasz Or³owski, ambasa-
dor Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Fran-
cuskiej (oklaski). Witam równie¿: pana Witolda
Jurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego… (oklaski); pana Ma-
cieja Jarosza, wiceprezesa Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego… (oklaski); pana Marka Ja-
niaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Badañ Ra-
diacyjnych imienia Marii Sk³odowskiej-Curie…
(oklaski); pana Wojciecha Bulskiego, prezesa To-
warzys twa Mar i i Sk ³odowsk i e j -Cur i e –
w Ho³dzie… (oklaski); pana Andrzeja Ku³akow-
skiego, wiceprezesa Towarzystwa Marii Sk³odow-
skiej-Curie – w Ho³dzie… (oklaski); pani¹ Alicjê
Rupiñsk¹, kierownik Biura Towarzystwa Marii
Sk³odowskiej-Curie – w Ho³dzie… (oklaski); oraz

pani¹ Olgê Konarczak, przedstawicielkê Muzeum
Marii Sk³odowskiej-Curie (oklaski).

Projekt uchwa³y zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów i zawarty jest w druku nr 1077.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu
projekt ten po uzgodnieniu z klubami senackimi
zosta³ w³¹czony do porz¹dku obrad z pominiê-
ciem pierwszego czytania.

Proszê upowa¿nionego przedstawiciela wnios-
kodawców, pana senatora Mieczys³awa Augusty-
na, o przedstawienie projektu uchwa³y.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy Sena-
tu Francji! Panowie Ambasadorowie! Panie i Pa-
nowie Senatorowie z Polski i Francji! Szanowni
Ministrowie! Dostojni Goœcie!

Mam ogromny zaszczyt przedstawiæ dzisiaj Wy-
sokiej Izbie uchwa³ê Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie ustanowienia Roku 2011 Rokiem
Marii Sk³odowskiej-Curie.

Odczytam tekst tej uchwa³y.
„W setn¹ rocznicê przyznania Marii Sk³odow-

skiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragn¹c przyczy-
niæ siê do upowszechniania wiedzy o Jej wielkich
zas³ugach dla rozwoju œwiatowej nauki oraz po-
stawie nacechowanej najg³êbszym humaniz-
mem, ustanawia Rok 2011 Rokiem Marii Sk³o-
dowskiej-Curie.

Jej droga ¿yciowa, edukacja i kariera naukowa
wskazuj¹, jak bardzo wolnoœæ wyboru miejsca
kszta³cenia oraz swoboda prowadzenia badañ na
skalê miêdzynarodow¹ mog¹ wzbogaciæ europejski
i œwiatowy dorobek intelektualny. Zdobyte w Polsce
wykszta³cenieumo¿liwi³oJejpodjêciepracynauko-
wej na francuskiej Sorbonie i pozwoli³o dojœæ do
osi¹gniêæ, które leg³y u podstaw nowoczesnych po-
gl¹dów na budowê materii. Do dziœ Maria Sk³odow-
ska-Curie pozostaje jedyn¹ kobiet¹, która dwukrot-
nie otrzyma³a Nagrodê Nobla, i jedynym w dziejach
uczonym, który otrzyma³ j¹ w dwóch odrêbnych
dziedzinach nauki: fizyce i chemii. Dziêki swojej
wieloletniej, wytrwa³ej pracy zwieñczonej wyj¹tko-



wymi sukcesami naukowymi stanê³a na czele In-
stytutu Radowego w Pary¿u (obecnie Instytut Cu-
rie), który wychowa³ nastêpnych czterech nobli-
stów, w tym tak¿e Jej córkê Irenê.

Dojrza³oœæ spo³eczeñstwa polskiego pozwoli³a,
mimo braku niepodleg³ego pañstwa, na swobo-
dne zdobywanie wiedzy akademickiej i sukces na-
ukowy Marii Sk³odowskiej-Curie, dziêki czemu
pozosta³a Ona w naszej œwiadomoœci jednym ze
sztandarowych przyk³adów zwyciêskiej walki
o równouprawnienie kobiet. Jako pierwszej ko-
biecie nadano Jej w 1903 roku tytu³ doktora fizyki
i przyznano Nagrodê Nobla w tej dyscyplinie nau-
kowej. Gdy trzy lata póŸniej zgin¹³ Jej m¹¿ i towa-
rzysz pracy badawczej, Pierre Curie, pokierowa³a
samodzielnie katedr¹ fizyki na Sorbonie i otrzy-
ma³a na niej tytu³ profesorski.

W czasie I wojny œwiatowej Sk³odowska-Curie
zosta³a szefem wojskowej komórki medycznej za-
jmuj¹cej siê organizowaniem polowych stacji
rentgenograficznych, z których skorzysta³y trzy
miliony rannych ¿o³nierzy francuskich. Daj¹c do-
wód wielkiego heroizmu, osobiœcie bra³a udzia³
w wykonywaniu badañ, co op³aci³a zdrowiem,
a potem ¿yciem.

Uczona stanowiæ mo¿e wzór d¹¿eñ do pokojo-
wego wykorzystania promieniotwórczoœci i za-
przêgniêcia jej w s³u¿bê ludzkoœci. Zaanga¿owa-
na w zwiêkszanie dostêpnoœci badañ rentgeno-
graficznych podkreœla³a koniecznoœæ wi¹zania
badañ naukowych z praktycznymi zastosowania-
mi oraz przyczyni³a siê do upowszechnienia ra-
dioterapii jako nowej metody leczenia.

Polka i Francuzka, Maria Sk³odowska-Curie
najpe³niej uosabia bliskoœæ naszych dwóch kul-
tur wspó³tworz¹cych to¿samoœæ europejsk¹.
Zwi¹zana przez wiêkszoœæ ¿ycia z Francj¹, zacho-
wa³a sta³e kontakty z Polsk¹ i gotowoœæ s³u¿enia
jej. Pierwszy z odkrytych przez siebie pierwia-
stków nazwa³a polonem dla upamiêtnienia znie-
wolonej Ojczyzny. Po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci zaanga¿owa³a siê w rozwijanie ba-
dañ radiologicznych w kraju. A w 1932 r. pomog³a
za³o¿yæ Instytut Radowy w Warszawie, obecne
Centrum Onkologii – Instytut Marii Sk³odow-
skiej-Curie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ¿e Ma-
ria Sk³odowska-Curie powinna dziœ byæ symbo-
lem polsko-francuskiej wspó³pracy w dziedzinie
badañ naukowych, dziêki której Polska i Francja
stale zwiêkszaj¹ swój wk³ad w przysz³oœæ Europy
opartej na wiedzy i innowacyjnoœci.

W 2011 r. Senat bêdzie propagowa³ osi¹gniêcia
tej wyj¹tkowej w skali œwiata uczonej poprzez
konferencje, sympozja, wystawy, pokazy filmów
i prezentacje jej osi¹gniêæ naukowych oraz inne
wa¿ne wydarzenia organizowane zarówno w Pol-
sce, jak i we Francji.

Senatorowie apeluj¹ tak¿e do œrodowisk inte-
lektualnych, akademickich i naukowych oraz li-
cznych organizacji pielêgnuj¹cych przyjaŸñ pol-
sko-francusk¹ o uczczenie setnej rocznicy przy-
znania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla
i czerpanie z Jej dzie³a inspiracji dla wzmacniania
wiêzi ³¹cz¹cych nasze kraje.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski».”

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jeszcze dwa
s³owa tytu³em uzasadnienia.

Jednym z pierwszych inicjatorów ustanowie-
nia Roku Marii Sk³odowskiej-Curie w Polsce by³
senator Ireneusz Niewiarowski, który reprezento-
wa³ Senat Rzeczypospolitej podczas uroczystoœci
umieszczenia tablicy w sanatorium Sancellemoz
w siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê œmierci naszej
wielkiej uczonej.

W imieniu wielu osób podj¹³em siê przygotowa-
nia tej uchwa³y, tak¿e jako przewodnicz¹cy Grupy
PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej w polskim Senacie.
Otrzyma³em wsparcie pana marsza³ka Borusewi-
cza, pana marsza³ka Zió³kowskiego, ambasado-
rów Francji w Polsce i Polski we Francji. Spotka-
³em siê ze zrozumieniem senatorów wszystkich
klubów senackich. Wszystkim za tê pomoc bar-
dzo serdecznie dziêkujê.

Jako inicjatorzy uchwa³y uwa¿amy, ¿e w ten
sposób mo¿emy wype³niæ treœci¹ postanowienia,
które w czasie wizyty pana prezydenta Sarkozy’ego
w naszym parlamencie 28 maja 2008 r. on i pre-
mier Donald Tusk w Wysokiej Izbie sk³adali. Ape-
lowali, aby piêkne karty wspólnej przesz³oœci s³u-
¿y³y budowie wspó³pracy polsko-francuskiej i eu-
ropejskiej w dziedzinie nowoczesnych technolo-
gii, edukacji i nauki.

Wierzymy, ¿e postaæ i dzie³o ¿ycia Marii Sk³o-
dowskiej-Curie mo¿e byæ inspiracj¹ dla wspó³pra-
cy i rozwoju.

Jest naszym ¿yczeniem, aby ten rok by³ pe³en wy-
darzeñ przypominaj¹cych wielkie dokonania Marii
Sk³odowskiej-Curie. Nasza Grupa PrzyjaŸni Polsko-
-Francuskiej zaanga¿uje siê, aby te obchody by³y
tak¿e okazj¹ do promocji nauki i jej zastosowañ,
zw³aszcza w dziedzinie chemii. Bêdziemy zachêcaæ
uczelnie i szko³y, zw³aszcza te,którenosz¹ imiêMarii
Sk³odowskiej-Curie,a jest ichnaprawdêwiele,do in-
tensywnej popularyzacji wyj¹tkowych osi¹gniêæ tej
znakomitej uczonej w wielu obszarach. Maria Sk³o-
dowska-Curie mo¿e byæ i powinna byæ atrakcyjnym
przyk³adem tego, jak mo¿na szanowaæ now¹ ojczyz-
nê, nie przestaj¹c kochaæ kraju pochodzenia i praco-
waæ dla niego. Powinna byæ przyk³adem tego, ¿e zdo-
bywanie wiedzy i prowadzenie badañ naukowych,
którym towarzyszy pasja, determinacja i zgoda z za-
sadamietycznymi,mog¹przyczyniaæsiêdopoprawy
jakoœci ¿yciawielu ludzi. Jest te¿przyk³ademtego, ¿e
mo¿na byæ kobiet¹, ¿on¹, matk¹ i jednoczeœnie mieæ
tak wielkie osi¹gniêcia, by znaleŸæ siê w panteonie,
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wœród najwiêkszych. Przypomina o tym, ¿e równo-
uprawnienie kobiet i mê¿czyzn w ka¿dej dziedzinie
powinno byæ norm¹.

Jest nasz¹ wielk¹ radoœci¹, ¿e mo¿emy pode-
jmowaæ tê uchwa³ê w obecnoœci przewodnicz¹ce-
go Senatu Republiki Francuskiej, pana Gérarda
Larchera. Jeszcze raz okazuje siê, ¿e to, co wa¿ne
dla Polaków, jest tak¿e wa¿ne dla Francuzów.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawicie-
la wnioskodawców.

Nie widzê chêtnych do zadania takich pytañ.
Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e pani

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego, przes³a³a na moje rêce okolicznoœciowy
list*, który zostanie za³¹czony do protoko³u obec-
nego posiedzenia Senatu.

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 wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie zg³asza-
j¹ do marsza³ka Senatu do zakoñczenia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka
Rockiego.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Wy-
soki Senacie! Szanowni Pañstwo!

W bie¿¹cym roku obchodzimy setn¹ rocznicê
przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii. Dok³adnie sto lat temu
polska naukowiec zosta³a po raz drugi uhonoro-
wana tym wyró¿nieniem przez Królewsk¹ Szwe-
dzk¹ Akademiê Nauk. Osi¹gniêcia Sk³odowskiej-
-Curie œwiadcz¹ bez w¹tpienia o jej wybitnych
zdolnoœciach, wiedzy, ale równie¿ pracy nad sob¹
i determinacji.

Laureatka mawia³a, ¿e „cz³owiek nigdy nie og-
l¹da siê na to, co zrobione, ale patrzy, co ma przed
sob¹ do zrobienia”. I to prawdopodobnie nieusta-
j¹ca chêæ rozwoju zaowocowa³a wiekopomnymi
osi¹gniêciami naukowymi. Lata spêdzone w labo-
ratoriach, na badaniach, na obliczeniach i prowa-
dzeniu doœwiadczeñ pomog³y te¿ Polsce w zazna-
czeniu swojej obecnoœci w ¿yciu naukowo-spo³e-
cznym Europy, co w owym czasie, bior¹c pod
uwagê ju¿ ponad sto lat trwaj¹ce zabory ziem pol-
skich, mia³o szczególne znaczenie.

Przypominaj¹c tê wielk¹ uczon¹, trzeba pod-
kreœliæ znaczenie jej odkryæ dla rozwoju wspó³czes-

nej nauki. Dziêki jej pracy oraz pracy jej mê¿a, Pio-
tra Curie, pog³êbiona zosta³a wiedza o zjawisku
promieniotwórczoœci. W 1898 r. ma³¿eñstwo Curie
odkry³o pierwiastek, który Maria nazwa³a na czeœæ
Polski polonem. Noblistka chcia³a w ten sposób
nag³oœniæ na arenie miêdzynarodowej sprawê pol-
sk¹. Po œmierci mê¿a Maria kontynuowa³a prace
badawcze, opracowywa³a teoriê promieniotwór-
czoœci, technikê rozdzielania izotopów promieniot-
wórczych, wyodrêbni³a rad w postaci metalicznej,
skonstruowa³a urz¹dzenie do wyodrêbniania pier-
wiastków promieniotwórczych. Dziêki jej odkry-
ciom powsta³a radiochemia, nowa ga³¹Ÿ chemii.
Tak znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe stanowi³y is-
totny impuls do rozwoju wielu dziedzin nowoczes-
nej fizyki i chemii. Do dziœ pozostaje ona jedynym
uczonym, który otrzyma³ nagrody Nobla z obu tych
dziedzin nauki.

Nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e Maria Sk³o-
dowska-Curie jest jedn¹ z najwiêkszych postaci
œwiatowej nauki, a znakomite wyniki naukowe
nie by³yby mo¿liwe bez wyj¹tkowych cech charak-
teru, mog¹cych do dziœ stanowiæ wzór dla ka¿dego
badacza. Niezwyk³a wytrwa³oœæ, ca³kowite po-
œwiêcenie ¿ycia badaniom naukowym i zaanga¿o-
wanie, by by³y one pokojowo wykorzystywane
i s³u¿y³y ca³ej ludzkoœci, to przymioty, które wy-
ró¿nia³y tê wielk¹ uczon¹. Gor¹ce pragnienie wie-
dzy, dotarcia do prawdy wynika³y z poczucia s³u¿-
by ludziom i wiary, ¿e tylko przez rozwój nauki
mo¿na poprawiæ ¿ycie spo³eczeñstw.

Z tej postawy wynika³o wielkie zaanga¿owanie
Marii Sk³odowskiej-Curie w upowszechnienie ba-
dañ oraz ich praktyczne zastosowanie. To w³aœnie
ona przyczyni³a siê do powstania radioterapii jako
nowej metody leczenia. Skutecznie zabiega³a
o powstanie Instytutu Radowego w Pary¿u, a na-
stêpnie w Warszawie. Paryski Instytut Radowy
sta³ siê pod jej kierownictwem prawdziw¹ kuŸni¹
noblistów. Na licznych konferencjach naukowych
i spotkaniach najwybitniejszych uczonych apelo-
wa³a o œcis³e ³¹czenie badañ naukowych z zasto-
sowaniami. Na jej czeœæ nazwano pierwiastek
chemiczny, jednostkê aktywnoœci rozpadu, pra-
wo fizyczne oraz kilka minera³ów.

Maria Sk³odowska-Curie to wielka badaczka,
odkrywca, dwukrotna noblistka, profesor Sorbo-
ny, kierownik znakomitego instytutu naukowego,
ale przede wszystkim uczona czuj¹ca swoje po-
s³annictwo, kieruj¹ca siê w swej pracy naukowej
zasadami etycznymi. Wspó³czeœnie nie trac¹ na
znaczeniu jej osi¹gniêcia naukowe, a normy
i standardy etyczne, których przestrzega³a, zys-
kuj¹ wymiar wzorca.

Dziœ, gdy Europa pragnie budowaæ sw¹ przy-
sz³oœæ w oparciu o wiedzê, Maria Sk³odowska-Cu-
rie jest doskona³ym przyk³adem tego, ¿e nauka
pomaga wolnoœci, ale te¿ wymaga wolnoœci, nie
zna granic i rozwija siê szybciej dziêki wspó³pracy
miêdzynarodowej.
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Og³oszenie roku 2011 Rokiem Marii Sk³odow-
skiej-Curie poprzez uznanie dokonañ i przymio-
tów tej wielkiej uczonej mo¿e uczyniæ z niej pa-
tronkê miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej
i przyk³ad przestrzegania zasad etycznych w ba-
daniach naukowych i ich zastosowaniach. ¯ycie
i dokonania Marii Sk³odowskiej-Curie mog¹ byæ
równie¿ impulsem do rozwoju wspólnych polsko-
-francuskich badañ i przedsiêwziêæ naukowych.

W roku 2010 obchodziliœmy w Polsce Rok Fry-
deryka Chopina. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e w ko-
lejnym roku wspominamy postaæ Marii Sk³odow-
skiej-Curie, która – podobnie jak wielki kompozy-
tor – w swym ¿yciorysie ³¹czy Polskê i Francjê.
W obu tych przypadkach Francja umo¿liwi³a wiel-
kiemu Polakowi rozwój zawodowy w czasach, gdy
nasza ojczyzna znajdowa³a siê pod zaborami.

Przyk³ad polskiej noblistki pokazuje, jak wa¿na
równie¿ w dzisiejszych czasach jest wymiana kadr
naukowych oraz studentów na terenie Unii Euro-
pejskiej. Dziêki mo¿liwoœci studiowania na licz-
nych europejskich uczelniach i ujednoliceniu sys-
temu studiów poprzez deklaracjê boloñsk¹ stu-
denci mog¹ czerpaæ wiedzê i doœwiadczenie z wielu
interesuj¹cych ich europejskich Ÿróde³. Takie roz-
szerzenie horyzontów, które ówczeœnie, w jej cza-
sach, by³o niestety ograniczane przyczynami poli-
tyczno-historycznymi, dziœ mo¿e byæ œwiadomym
wyborem. Chocia¿ mo¿liwoœci wyjazdów na zagra-
niczne uczelnie dobrze wykorzystuj¹ studenci,
s¹dzê, ¿e wci¹¿ nie do koñca s¹ one doceniane
przez kadrê naukow¹. Warto, aby œrodowiska nau-
kowe wpatrzone w przyk³ad Marii Sk³odowskiej-
-Curie stara³y siê jeszcze pe³niej korzystaæ z nau-
kowo-badawczych atutów integracji europejskiej.

W imieniu Klubu Senatorów Platformy Obywa-
telskiej w pe³ni popieram ideê ustanowienia bie-
¿¹cego roku Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kar-

czewskiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Przewodnicz¹cy Senatu Republiki Fran-
cuskiej! Panie Marsza³ku! Panowie Ambasadoro-
wie! Szanowni, Dostojni Zaproszeni Goœcie! Panie
i Panowie, Senatorowie Senatu Francji i Senatu
Polski!

Grupa senatorów wyst¹pi³a z wnioskiem o to,
by szczególn¹ uchwa³¹ uczciæ pamiêæ naszej wiel-
kiej rodaczki, Marii Sk³odowskiej-Curie. W tekœ-
cie projektu uchwa³y wnioskodawcy uzasadniaj¹
tê propozycjê, odwo³uj¹c siê do wartoœci o charak-
terze uniwersalnym, takich jak swoboda badañ

naukowych, równouprawnienie, swoboda
kszta³cenia, pokojowe wykorzystanie promieniot-
wórczoœci. Popieram wniosek i argumentacjê,
wiedz¹c, ¿e w ten sposób mo¿emy przekonaæ do
niej cudzoziemców i zwyczajnie pochwaliæ siê tym
naszym brylantem.

Chcê powiedzieæ z tej trybuny o Marii Sk³odow-
skiej-Curie, o jej roli w naszej zbiorowej polskiej
pamiêci.

Przypad³o jej ¿yæ w czasach dla Polaków szcze-
gólnych. Urodzi³a siê w czasie najgorszej narodo-
wej smuty, a gdy umiera³a w 1934 r., wolna Polska
rozwija³a siê, przezwyciê¿a³a kryzys gospodarczy,
budowa³a Gdyniê i Centralny Okrêg Przemys³owy.
Sk³odowska przysz³a na œwiat dwa lata po klêsce
powstania styczniowego. Ma³a Maria chodzi³a uli-
cami Warszawy zniewolonej, Warszawy – miasta
rosyjskiego imperium, w którym sklepowe szyldy,
drogowskazy, gazety i podrêczniki pisane by³y cy-
rylic¹. Wychowywana w polskim patriotycznym
domu, ros³a w przekonaniu, dominuj¹cym wów-
czas w œrodowisku inteligencji nad Wis³¹, ¿e rol¹
mê¿czyzn jest walczyæ i gin¹æ, a rol¹ kobiet – przy-
sposabiaæ kolejne pokolenia dla Polski. ¯ywa prze-
cie¿ by³a w latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych XIX wieku, w latach dzieciñstwa Marii
Sk³odowskiej-Curie, œwiadomoœæ brutalnych re-
presji, wywózek na Syberiê, wyw³aszczeñ popow-
staniowych. Odpowiedzi¹ na rosn¹ce przeœlado-
wania zaborców by³a praca u podstaw, praca po-
dejmowana przez inteligentów, takich jak Maria,
jak jej rodzice, pochodz¹cych ze spauperyzowanej
szlachty, prowadzonej przez Sienkiewiczów, Pru-
sów, Œwiêtochowskich drog¹ pozytywizmu.

Skupieni na dzisiejszych wydarzeniach, gubi-
my z pola widzenia to, co nas stworzy³o. Hetman
Stefan Czarniecki mawia³: „Jam nie z soli ani z ro-
li, ale z tego, co mnie boli”. A polskoœæ, taka, jak¹
mamy dzisiaj, jak¹ przyjêliœmy po generacji bu-
duj¹cej II Rzeczpospolit¹ po tym, jak Polska wy-
buch³a w 1918 r., ma swoje Ÿród³o w zbiorowym
prze¿ywaniu powstania styczniowego. Dla Marii
i jej bliskich by³o to niew¹tpliwie najwa¿niejsze
zbiorowe doœwiadczenie, które przes¹dzi³o o spo-
sobie postrzegania œwiata, tak jak w przypadku
o miesi¹c zaledwie m³odszego od Marii Józefa
Pi³sudskiego – Maria przysz³a na œwiat 7 listopa-
da, a Józef 5 grudnia 1867 r.

Odnotowaæ warto, ¿e kilka dni temu minê³a bez
wiêkszego echa sto czterdziesta ósma rocznica
wybuchu powstania styczniowego. Zapominamy,
sk¹d przychodzimy.

Gdy spogl¹dam na karty ¿yciorysu Marii, za-
stanawiam siê, sk¹d w tej delikatnej kobiecie tyle
si³y, tyle uporu, by przerzucaæ tony rudy w czasie
pokoju, a w czasie wojny dzieñ po dniu wspieraæ
swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœci¹ tysi¹ce cierpi¹cych.
Wiem, jej si³a pochodzi³a z pozytywistycznego
przekonania, ¿e tyle Polski, ile m¹droœci i pracy
Polaków. To straszny i cudowny paradoks, ¿e
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w czasach, gdy inne, wolne narody budowa³y swo-
j¹ nowo¿ytn¹ potêgê, nasi rodacy, by pracowaæ
dla kraju, musieli byæ bohaterami.

Wysoki Senacie, pomyœlmy, czego mog³aby do-
konaæ Maria Sk³odowska, gdyby w wolnej War-
szawie pracowa³a na wolnym polskim uniwersy-
tecie. Co mogliby napisaæ Prus z Sienkiewiczem,
gdyby carscy cenzorzy jak drapie¿ne ptaki nie po-
lowali na ka¿de ich swobodniejsze s³owo? Nigdy
Europa nie bêdzie potrafi³a doceniæ wielkoœci Ma-
rii Sk³odowskiej tak jak my, jej rodacy, wiedz¹cy,
w jak trudnych warunkach wzrasta³a.

Maria i jej rówieœniczki wychowane by³y do te-
go, by za mordowanych, wywo¿onych na Sybir
mê¿czyzn podnieœæ bia³o-czerwon¹ i przekazaæ
nastêpnej generacji. St¹d w nich tyle si³y, zdolno-
œci do przezwyciê¿ania przeciwieñstw i przemyœ-
lnoœci. St¹d oba te Noble.

Nazwanie nowego pierwiastka polonem i kró-
lewski dar dla warszawskiego Instytutu Radowe-
go dowodz¹, ¿e choæ Maria pracowa³a we Francji,
w Polsce by³a sercem.

Nieprzypadkowo Maria Sk³odowska-Curie wy-
bra³a Pary¿ jako miejsce ¿ycia i pracy. Republika
by³a dla Polaków od prze³omu XVIII i XIX wieku
symbolem wolnoœci i postêpu. Jêzyk francuski,
francuska literatura i kultura, francuska moda sta-
³y siê znakiem rozpoznawczym i pasj¹ tych, którzy
chcieli odbudowaæ i zmodernizowaæ Polskê. Wci¹¿
w naszej kulturze, w naszym jêzyku codziennym
znajdujemy setki francuskich inspiracji.

Francja przygarnê³a powstañców listopado-
wych, tam polska polityka emigracyjna koncen-
trowa³a siê wokó³ Hotelu Lambert Czartorys-
kich. Liczni powstañcy i konspiratorzy pocz¹tku
lat szeœædziesi¹tych znaleŸli siê na barykadach
Komuny Paryskiej. Za paryskie powstanie odda³
¿ycie jego naczelny wódz, Jaros³aw D¹browski.
W Pary¿u mieszkali Norwid, Mickiewicz, Chopin
i setki innych wybitnych naszych rodaków tej
epoki. Studia, praca, mieszkanie w tym mieœcie
dla Polaków prze³omu wieków by³y naturalnym
losem. Na francuskiej ziemi czuli siê jak u siebie.

¯ycie Marii Sk³odowskiej-Curie jest dla nas
Ÿród³em dumy. Jest dowodem, ¿e te¿ potrafimy,
umiemy wnieœæ do œwiatowej nauki wielkie war-
toœci. Dowodem, ¿e wola ludzka, zeœrodkowana
na ustalonym celu, pokonaæ umie ka¿d¹ przeciw-
noœæ. I zobowi¹zaniem, by nie zmarnowaæ tego, co
przynios³a Polsce generacja Marii.

¯ycie i dokonania Marii Sk³odowskiej-Curie do-
wodz¹ równie¿, ¿e bez ustawowych gwarancji, bez
parytetów, kobieta prze³omu XIX i XX wieku mog³a
uczyniæ swe ¿ycie pe³nym treœci i po¿ytecznym dla
ogó³u. Prawdziwe talenty doskonal¹ siê bowiem
wpokonywaniuprzeciwieñstw,awluksusiekarlej¹.

Historia Marii Sk³odowskiej-Curie pokazuje
te¿, jak trudno jest wspó³czesnym oceniæ praw-

dziw¹ wielkoœæ. W roku 1911, roku jej drugiej Na-
grody Nobla, Sk³odowska nie zosta³a przyjêta do
Akademii Francuskiej. Któ¿ dziœ pamiêta nazwis-
ka tych akademików, którzy g³osowali przeciwko
kandydaturze Marii… (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Górec-

kiego.

Senator Ryszard Górecki:

Panowie Marsza³kowie! Drodzy Pañstwo Sena-
torowie! Szanowni Pañstwo!

Zabieraj¹c g³os w imieniu senackiej Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, a tak¿e reprezentuj¹c
w³adze Polskiej Akademii Nauk, pragnê wyraziæ
wielkie uznanie i podziêkowanie za wspania³¹,
piêkn¹ inicjatywê, która zosta³a dzisiaj przedsta-
wiona przez pana senatora Augustyna. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e ustanowienie Roku Marii Curie-Sk³o-
dowskiej jest wyrazem szacunku narodowego za
jej wielki wk³ad w rozwój nauki polskiej i nauki
miêdzynarodowej. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e che-
mia jest nauk¹ kluczow¹ w rozwoju gospodar-
czym ca³ego œwiata. To przecie¿ dziêki chemii roz-
winê³y siê tak piêknie medycyna, przemys³, rolni-
ctwo, chemia ¿ycia codziennego.

W uroczystoœci zwi¹zane z Rokiem Marii Curie-
-Sk³odowskiej, z Rokiem Chemii w Polsce bardzo
zaanga¿owa³a siê Polska Akademia Nauk. W naj-
bli¿sz¹ sobotê pan Micha³ Kleiber, prezes Polskiej
Akademii Nauk, wyje¿d¿a na spotkanie z preze-
sem francuskiej Akademii Nauk, na uroczystoœci
zwi¹zane ze stuleciem przyznania Marii Curie-
-Sk³odowskiej Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii. Przewidziany jest tak¿e udzia³ w tej uroczy-
stoœci prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego.

Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e w bie¿¹cym
roku zostanie zorganizowanych w Polsce kilka-
dziesi¹t imprez upowszechniaj¹cych wiedzê
z zakresu chemii i honoruj¹cych nasz¹ wybitn¹
rodaczkê, nasz¹ ikonê nauk chemicznych. Uro-
czystoœci zostan¹ zamkniête w sposób szczegól-
ny w dniu 25 listopada na Zamku Królewskim
w Warszawie, kiedy to odbêdzie siê ceremonia
zorganizowana przez Polsk¹ Akademiê Nauk.

Przewidziany jest udzia³ w niej prezydenta Pol-
ski, pana Bronis³awa Komorowskiego, a tak¿e
prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. To po-
kazuje, jak nauka piêknie integruje nasze narody,
naród Polski i naród Francji.

W nawi¹zaniu do wyst¹pienia pana senatora
Marka Rockiego chcê powiedzieæ, ¿e to obrazuje,
jak nauka jest wolna od polityki, jak nauka spra-
wia, ¿e nasze kraje, nasze spo³eczeñstwa tak piêk-
nie dziœ siê rozwijaj¹. Dlatego te¿ powinniœmy
wszyscy bardzo ceniæ inicjatywy rz¹dowe wspie-
raj¹ce rozwój nauki. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie 91

(senator S. Karczewski)



Przewodnicz¹cy
Senatu Republiki Francuskiej
Gérard Larcher:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ambasadorowie! Panie i Panowie!

Wraz z Yannem Gaillardem, moim koleg¹ se-
natorem, przewodnicz¹cym senackiej Grupy
PrzyjaŸni Francusko-Polskiej, z moim koleg¹
Jeanem Bessonem, wiceprzewodnicz¹cym tej-
¿e grupy przyjaŸni, z naszym ambasadorem,
panem François Barry Delongchamps, oraz
z sekretarzem generalnym Senatu Alainem Del-
campem, jesteœmy niezmiernie radzi z naszej
dzisiejszej obecnoœci w polskim Senacie i z te-
go, i¿ mogliœmy stwierdziæ, jak pañstwa Izba je-
dnomyœlnie og³osi³a rok 2011 Rokiem Marii
Sk³odowskiej-Curie.

Pragnê, Panie Marsza³ku, podziêkowaæ panu
za zaproszenie oraz za to, ¿e w³¹czy³ pan Senat Re-
publiki Francuskiej do waszej piêknej inicjatywy.
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ i pok³oniæ siê
moim kolegom, paniom senator i panom senato-
rom, cz³onkom polskiego Senatu.

Wnuczka Pierre’a i Marii Curie, pani Hélène
Langevin-Joliot, któr¹ równie¿ zaprosiliœcie
na dzisiejsze posiedzenie, nie mog³a niestety
do³¹czyæ do naszej delegacji, bowiem u boku
pani dyrektor generalnej UNESCO uczestni-
czy dziœ w konferencji otwieraj¹cej Miêdzyna-
rodowy Rok Chemii. Oficjalnie zobowi¹za³a
mnie jednak do podziêkowania pañstwu za za-
proszenie i przekazania, ¿e bardzo chcia³aby
byæ dzisiaj tu, z wami.

Ta osiemdziesi¹ciotrzyletnia pani, jako wnucz-
ka Marii Sk³odowskiej-Curie i córka Irène Joliot-
-Curie, jest córk¹ i wnuczk¹ dwóch laureatek Na-
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Monsieur le Maréchal!
Mesdames et Messieurs les Sénateurs!
Messieurs les Ambassadeurs!
Mesdames et Messieurs!
Avec Yann Gaillard, mon collègue sénateur,

président du groupe d’amitié France-Pologne du
Sénat , avec mon col lègue Jean Besson,
vice-président du groupe d’amitié, avec notre am-
bassadeur François Barry-Delongchamps, avec
le Secrétaire général du Sénat, Alain Delcamp,
nous sommes particulièrement heureux d’être
aujourd’hui au Sénat de Pologne, pour avoir con-
staté que c’est à l’unanimité que votre assemblée
a p r o c l a m é l ’ a n n é e 2 0 1 1 A n n é e M a r i e
Sklodowska-Curie.

Je veux, Monsieur le Président, vous remercier
de votre invitation et ainsi d’avoir associé le Sénat
de la République française à votre heureuse initia-
tive. Je voudrais saluer et remercier mes collègues
sénatrices et sénateurs du Sénat de Pologne.

La petite fille de Pierre et Marie Curie, Mme
Hélène Langevin-Joliot, que vous aviez également
invitée, ce matin n’a pu se joindre à notre déléga-
tion. Aux côtés de Madame la Directrice générale
de l’Unesco, elle est ce matin pour le colloque
d’ouverture de l’année internationale de la chi-
mie. Elle m’a chargé publiquement de vous re-
mercier de votre invitation et de vous dire com-
bien elle aurait aimé être des vôtres.

Cette dame de 83 ans, petite fille de Marie
Sklodowska-Curie et fille d’Irène Joliot-Curie, est
donc fille et petite-fille de prix Nobel ! Elle-même
est physicienne, directrice de recherche au Centre

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Ma-

rii Sk³odowskiej-Curie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci… A, przepraszam, proszê o moj¹ kartê. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Ma-

rii Sk³odowskiej-Curie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 79 g³osuj¹cych senatorów 79 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 1)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustanowienia roku 2011

Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie. (Oklaski)
Teraz chcia³bym wrêczyæ panu przewodnicz¹cemu Senatu Republiki Francuskiej podjêt¹ przed chwil¹

uchwa³ê, a nastêpnie poprosiæ go zabranie g³osu.
(Marsza³ek wrêcza tekst uchwa³y)



grody Nobla! Sama jest fizykiem, dyrektorem ba-
dañ we francuskim Narodowym Oœrodku Badañ
Naukowych. Wyda³a ostatnio we Francji ksi¹¿kê
zawieraj¹c¹ korespondencjê jej babki z dwiema
córkami, Iren¹ i Ew¹, s¹ to listy od roku 1905 a¿
do œmierci Marii w 1934 r. – reprodukcje kilku
z nich mo¿emy zobaczyæ tu, na wystawie przy wej-
œciu do waszej sali obrad.

Pragn¹³bym, a¿eby to dzie³o mog³o zostaæ prze-
t³umaczone na pañstwa jêzyk, gdy¿ oprócz wzru-
szaj¹cych wspomnieñ rodzinnych wy³ania siê
z niego portret nowoczesnej kobiety i jej spojrze-
nie na czasy, w których ¿y³a.

Dzisiaj Hélène Langevin-Joliot jest w UNESCO
wraz z wieloma laureatami Nagrody Nobla, aby
mówiæ o znaczeniu chemii i zachêciæ studentki
i studentów do tego, by starali siê iœæ œladami Marii
Sk³odowskiej-Curie. I tak, w tym samym czasie tu,
w Warszawie, i tam, w Pary¿u, uroczyœcie przywo-
³ujemy wspomnienie o niej, a tak¿e wszyscy to sa-
mo stwierdzamy – wys³ucha³em przed chwil¹
trzech mówców, którzy równie¿ o tym mówili, tu¿
po prezentacji projektu uchwa³y – mianowicie nie-
zmiernie nowoczesny charakter tej postaci.

Dlatego te¿ oba kraje, kraj jej pochodzenia, Pol-
ska, oraz kraj, który j¹ adoptowa³, Francja,
zapragnê³y oddaæ jej ho³d, organizuj¹c uroczyste
obchody, które zosta³y objête patronatem
najwy¿szych g³ów pañstw naszych obu krajów. To
te¿ jest symbolem.

Dzisiaj rano poczta francuska wyemitowa³a
znaczek z wizerunkiem Marii Sk³odowskiej-Cu-
rie. Panie Marsza³ku, pozwolê sobie po moim wy-
st¹pieniu wrêczyæ go panu.

Za dwa dni na Sorbonie, dwa kroki od Senatu,
w Dzielnicy £aciñskiej, w której mieszka³a, odbê-
dzie siê kolejna poœwiêcona jej konferencja.
PóŸniej odbêd¹ siê we Francji ró¿ne inne uroczy-
stoœci, podobne do tych w Polsce, które pan zapo-
wiedzia³.

Z wielkim zainteresowaniem wys³ucha³em
wyst¹pieñ bêd¹cych ho³dem sk³adanym tej
wielkiej kobiecie, wielkiemu naukowcowi. Po-
dzielam pasjê, z jak¹ odnosicie siê w waszym
kraju do tej nieprzeciêtnej postaci. Dziêki
wielkiej pasji, zawsze tak ¿ywej, otrzyma³a ona
wraz z mê¿em Piotrem Curie dwukrotnie Nagro-
dê Nobla. Ale by³a to te¿ wyj¹tkowa kobieta – ko-
bieta o w³asnych przekonaniach i wielkim
poczuciu obowi¹zku.

Ile¿ ulic w naszych miastach i wsiach, ile¿ pla-
ców, szkó³ – od ¿³obków a¿ po uniwersytety – nosi
jej imiê! Tak¿e w Rambouillet, moim mieœcie, któ-
rego jestem merem, jest ulica Pierre’a i Marii Curie.
W tym roku podczas obchodów œwiêta dzielnicy ta
wyj¹tkowa kobieta bêdzie w centrum uwagi.
Bêdziemy te¿ mówiæ o jak¿e silnych pomiêdzy na-
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national de recherches scientifiques français. Elle
vient de publier, en France, un livre qui reprend
les lettres échangées entre sa grand-mère et ses
deux filles, Irène et Eve, de 1905 à sa mort en
1934, dont d’ailleurs nous retrouvons quelques
reproductions sur l’exposition qui est à l’entrée de
votre assemblée.

Je souhaite que cet ouvrage puisse être traduit
dans votre langue car, au-delà d’émouvants sou-
venirs familiaux, il présente un portrait d’une
femme moderne et du regard qu’elle portait sur
son époque.

Aujourd’hui, Hélène Langevin-Joliot est à l’U-
nesco, aux côtés de plusieurs prix Nobel, pour di-
re l’importance de la chimie et inviter les étudian-
tes et les étudiants à tenter de marcher sur les
traces de Marie Sklodowska-Curie.

Oui, au même moment, ici à Varsovie, là-bas à
Paris, nous célébrons cette mémoire et nous fai-
sons le même constat tous ensemble - et j’ai en-
tendu les trois orateurs le rappeler tout à l’heure,
après la présentation de la motion - le caractère
formidablement moderne de cette personnalité.

C’est bien pour cela que ces deux pays, son
pays d’origine, la Pologne, son pays d’adoption, la
France, ont souhaité lui rendre hommage, et que
ces commémorations ont été placées sous le pa-
tronage des chefs de l’État de nos deux pays. Là
aussi tout un symbole.

Aujourd’hui, la poste française, ce matin mê-
me, procède à l’émission d’un timbre à l’effigie
de Marie Sklodowska-Curie. Et, Monsieur le
Président, je vous le remettrai à l’issue de mon
propos.

A l’université de la Sorbonne, à deux pas du
Sénat, dans ce quartier latin où elle vécut, un au-
tre colloque lui sera consacré dans deux jours.
Puis, il y aura de nombreuses autres manifesta-
tions, comme celles que vous avez annoncées en
Pologne, qui auront lieu en France.

Oui, je viens d’écouter avec intérêt les inter-
ventions rendant hommage à cette grande da-
me, à ce grand savant. Je partage la ferveur qui
entoure dans votre pays cette figure rare. Fer-
veur toujours aussi vive qu’elle fut, avec son ma-
ri Pierre Curie, deux fois couronnée par un prix
Nobel. Mais elle fut aussi une femme d’excep-
tion, une femme de convictions, une femme de
devoir.

Que de rues, que de places, que d’écoles de-
puis la maternelle jusqu’à l’université portent
son nom dans nos villes et nos villages. A Ram-
bouillet même, ma propre ville, dont je suis le
maire, il y a une rue Pierre et Marie Curie. Et, cet-
te année, ce sera d’ailleurs le thème tout simple-
ment autour de cette figure. L’évocation, dans la
fête du quartier, de cette femme tout à fait excep-
tionnelle, mais aussi des liens historiques si forts
entre nos deux pays que vous avez évoqués. Vous

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



szymi dwoma krajami wiêzach historycznych, o
których tu ju¿ wspominano.

Przywo³ywano tu XIX wiek, mówiono o wolnoœci
i niewoli. Jak wiêc nie powiedzieæ, ¿e rok 1830 by³
rokiem wyj¹tkowym, kiedy to razem rozpalaliœmy
p³omieñ kultury i narodowej to¿samoœci, oczywi-
œcie Polski. Och, jak¿e wiele Polska da³a naszemu
krajowi wówczas, w 1830 roku! S¹dzê, ¿e musimy
przywo³ywaæ to z pamiêci nie jako wspomnienie
o charakterze historycznym, ale jako trwa³e warto-
œci, które na nowo nas ³¹cz¹ i jednocz¹, Francjê
i Polskê. (Oklaski)

M³oda Maria Sk³odowska, najm³odsze dziecko
w mieszczañskiej warszawskiej rodzinie, zrozu-
mia³a, ¿e nauka, wiedza, wykszta³cenie i praca s¹
jedynym kapita³em daj¹cym nadziejê m³odym Po-
lakom ¿yj¹cym w niewoli. Wychowana zosta³a
w kulcie ojczyzny. Rodzice od najm³odszych lat
wpajali jej mi³oœæ do Polski i ten w pewnym sensie
stan ducha, który zwie siê duchem oporu. Gdy
¿ycie by³o trudne, gdy nie by³o wolnoœci s³owa, bo
wszystko by³o kontrolowane, gdy ka¿de uczucie
narodowe by³o represjonowane, rodzina Sk³o-
dowskich nigdy nie wypar³a siê swojej polskoœci.

Maria od najm³odszych lat wykazywa³a wyj¹t-
kowe uzdolnienia do nauki, ale ostatnie lata
XIX wieku dawa³y niewiele mo¿liwoœci dziewczê-
tom, nawet tym bardzo uzdolnionym. Dla niej je-
dnak nauka sta³a siê sposobem na zdobycie wol-
noœci – i ta wolnoœæ przysz³a dziêki Francji.

Czy mo¿na sobie wyobraziæ szok, jaki
prze¿y³a ta m³odziutka dziewczyna, gdy przy-
by³a do Pary¿a? Trzeba by³o mieæ naprawdê
¿elazn¹ wolê, a¿eby stawiæ czo³o ¿yciu w pomie-
szczeniach bez ogrzewania , w poczuciu
osamotnienia, w biedzie. Trzeba by³o nieugiê-
tego charakteru Marii, a¿eby zapisaæ siê na
Sorbonê i wejœæ w œrodowisko niemal wy³¹cznie
mêskie, a¿eby zaj¹æ siê tymi niewdziêcznymi
dziedzinami nauki, jakimi by³y fizyka, chemia
i matematyka, a¿eby przezwyciê¿yæ trudnoœci
jêzyka francuskiego do tego stopnia, by w kilka
tygodni opanowaæ jego najtrudniejsze subtel-
noœci. Do tego trzeba by³o byæ t¹ w³aœnie dziew-
czyn¹, m³od¹ kobiet¹ – upart¹, a zarazem po-
wœci¹gliw¹, pe³n¹ namiêtnoœci, a zarazem
pewnoœci.

Z tej piêknej przygody, jak¹ by³o ¿ycie Marii,
wyci¹gam dla ka¿dego z nas, a szczególnie dla
najm³odszych, pewn¹ naukê, naukê, dla której
nie ma granic ani wyj¹tków. Otó¿ praca i determi-
nacja, byleby tylko by³ zdefiniowany obiekt pasji,
zwyciê¿¹ wszystko!

Przypomnieliœcie tutaj koleje ¿ycia tej, która
przez czterdzieœci lat we Francji by³a pani¹ Pio-
trow¹ Curie. Znamy koleje ¿ycia tego ma³¿eñ-
stwa naukowców zmierzaj¹cych wytrwale do ce-
lu – celu, który czasami by³ Ÿle rozumiany przez
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évoquiez ce XIXe siècle, vous évoquiez la liberté et
le joug - comment ne pas dire que 1830 fut une
année exceptionnelle - dans lequel ensemble
nous avons fait vivre la flamme de la culture et de
l’identité, bien sûr de la Pologne. Et combien la
Pologne a apporté à notre pays dans ces an-
nées…, 1830. Je crois que nous devons y réfléchir
pas simplement comme le souvenir de l’histoire,
mais comme la permanence des valeurs qui nous
rassemblent et qui nous unissent, la France et la
Pologne. (Applause)

Oui, la jeune Maria Sklodowska, dernière-née
d’une famille de la bourgeoisie varsovienne,
a compris que l’enseignement, la connaissance,
l’étude, l’effort sont alors le seul capital d’es-
pérance pour des jeunes Polonais qui vivent sous
le joug. Elle est élevée dans le culte de sa patrie et
ses parents lui communiquent, dès son plus jeu-
ne âge, l’amour de la Pologne, en quelque sorte
cette permanence que l’on appelle « l’esprit de
résistance ».

Alors que la vie est rude, alors que la liberté
d’expression est fermement contrôlée, alors que
tout sentiment national est réprimé, la famille
Sklodowski ne renonce jamais à s’affirmer com-
me une famille polonaise.

La jeune Maria démontre très jeune des dons
exceptionnels pour l’étude, mais l’époque, ces
dernières années du XIXème siècle, est assez
chiche pour les jeunes filles, fussent-elles très
douées. C’est juste pour elle un moyen aussi de
gagner sa liberté. Et sa liberté passera par la
France.

Est-ce qu’on peut imaginer le choc que fut
l’arrivée à Paris pour cette jeune fille ? Il fallait
une volonté d’airain pour affronter les cham-
bres sans chauffage, l’isolement affectif, la
pauvreté. Il fallait l’implacable caractère de
Marie pour s’inscrire à la Sorbonne, dans un
milieu disons-le quasi exclusivement mascu-
lin, pour opter pour ces domaines arides que
sont la physique, la chimie et les mathémati-
ques, pour surmonter les difficultés de la lan-
gue française au point d’en maitriser en quel-
ques semaines les plus subtiles difficultés. Il
fallait être cette jeune fille, cette jeune femme, en-
têtée autant que discrète, passionnée autant que
convaincue.

Dans la belle aventure, qu’est la vie de Marie, je
retiens pour chacun d’entre nous et en particulier
pour les plus jeunes une leçon, une leçon qui n’a
ni frontières, ni exception : le travail, la détermi-
nation, pour peu que l’on ait défini l’objet de la
passion, triomphent de tout.

Vous avez rappelé le parcours, la vie de celle
qui fut pendant quarante ans en France, Madame
Pierre Curie. On connait le parcours de ce couple
de chercheurs, tendus vers un but, un but parfois
mal compris, malmenés aussi par un certain
nombre de pairs de la faculté.

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



innych, Ÿle traktowany przez niektórych kolegów
naukowców z wydzia³u.

Znamy historiê ma³ego hangaru przy ulicy Lho-
mond, na ty³ach l’École de Physique, gdzie nie by³o
ani oœwietlenia, ani elektrycznoœci. Ale w 1898 r.,
po latach b³¹dzenia i rozczarowañ, uzyskano tam
pierwszy gram czystego radu. Znamy losy tego od-
krycia, za które ma³¿eñstwo otrzyma³o pierwsz¹
Nagrodê Nobla. Potem, w 1911 r., by³a druga Na-
groda Nobla, ju¿ dla samej Marii.

Znamy wreszcie nimb i szacunek otaczaj¹cy tê
kobietê w ostatnich latach jej ¿ycia. Jeszcze za
¿ycia sta³a siê ona wielk¹ postaci¹ w historii Fran-
cji, postaci¹ naszej wspólnej historii, historii
Francji i Polski. Nie znosi³a honorów i zaszczytów,
broni³a siê przed iluzorycznymi blaskami s³awy,
a przy tym anga¿owa³a siê w pracê z nara¿eniem
¿ycia, co pokaza³a podczas pierwszego konfliktu
œwiatowego.

Francuzka z serca, nigdy nie wypar³a siê
swoich polskich korzeni. I nigdy nie by³a rozdar-
ta pomiêdzy obydwa kraje – przez ca³e swoje ¿y-
cie na swój sposób, niezwykle dyskretnie, powo-
³ywa³a siê na obydwie kultury, na sw¹ podwójn¹
przynale¿noœæ.

Kiedy odkry³a chemiczny poprzednik radu, na-
zwa³a go polonem. Najwiêkszym prezentem by³o
dla niej to, ¿e m¹¿ nauczy³ siê – co jest tak trudne –
jêzyka polskiego, którym te¿ obydwie córki pos³u-
giwa³y siê znakomicie.

Przyczyni³a siê do za³o¿enia w 1912 r. w War-
szawie laboratorium radioaktywnoœci. Wys³a³a
doñ dwóch swoich najlepszych studentów, pol-
skiego zreszt¹ pochodzenia, Wertensteina i Da-
nysza. S³awa i wzglêdny dostatek pozwoli³y jej
te¿ na skuteczne wspieranie naukowców przy-
by³ych z m³odej Polski, która w koñcu odzyska³a
niepodleg³oœæ.

Ale chyba najbardziej wzruszaj¹ce jest to, ¿e
gdy nadchodzi³a ostatnia godzina jej ¿ycia, popro-
si³a swoj¹ siostrê Broniê i swego brata Józefa, aby
na jej grób na cmentarzu w Sceaux rzucili garœæ
polskiej ziemi, która w po³¹czeniu z ziemi¹ fran-
cusk¹ powiod³a j¹ w pewien sposób, rzek³bym, ku
wiecznej naszej wdziêcznoœci.

Marie Curie jest Francuzk¹. Maria Sk³odowska
jest Polk¹.

Nie musimy jako kraje ¿¹daæ przyznania nam
ca³oœci jej spuœcizny. Jest to dziedzictwo
wspó³dzielone, jest to spotkanie europejskie
wyprzedzaj¹ce epokê, ale jest to tak¿e, jak widaæ,
si³a kobiety, która ci¹gle promienieje.

Nie mogê nie wspomnieæ przy okazji dzisiejszej
uroczystoœci o przyjaŸni francusko-polskiej, o na-
szych miêdzyparlamentarnych stosunkach. Dziê-
kujê naszym obydwu przewodnicz¹cym grup przy-
jaŸni, a czyniê to w waszej obecnoœci, Moi Drodzy
Polscy Koledzy, i w obecnoœci przewodnicz¹cego
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On connaît l’histoire du petit hangar de la rue
Lhomond, adossé à l’École de Physique, il n’avait
ni éclairage, ni électricité. Et, en 1898, après des
années de tâtonnements et de déceptions, le pre-
mier gramme de radium pur. On connaît le destin
de cette découverte qui lui valut ce premier Prix
Nobel, au couple, et un second, pour la seule Ma-
rie, en 1911.

On connaît enfin l’aura et le respect qui entou-
rent cette femme dans la dernière partie de sa vie.
Elle devient, de son vivant, un personnage de l’Hi-
stoire de France, un personnage de notre histoire
commune France et Pologne, allergique aux hon-
neurs et aux révérences, se protégeant des feux
illusoires de la gloire, mais engagée au mépris de
sa vie comme elle le montrera au cours du pre-
mier conflit mondial.

Française de cœur, elle ne renia jamais rien
de ses origines polonaises. Elle ne fut jamais
déchirée entre ces deux terres. Elle se revendi-
qua, à sa façon discrète et tenace, de sa double
culture, de sa double appartenance, tout au long
de sa vie.

Quand elle découvre l’ancêtre du radium, elle
lui donne le nom de polonium. Elle reçoit comme
le plus précieux des cadeaux que son mari ap-
prenne, c’était difficile, le polonais que ses deux
filles parleront parfaitement.

Elle parraine le Laboratoire de radioactivité
de Varsovie en 1912. Elle dépêche deux de ses
plus brillants élèves d’origine polonaise, Wer-
tenstein et Danysz. La gloire et une relative ai-
sance venue, elle mettra un point d’honneur à
soutenir avec efficacité des chercheurs venus
de la toute jeune Pologne enfin redevenue in-
dépendante.

Et - c’est sans doute le plus émouvant- quand
sa dernière heure arrive, elle demande à sa sœur
Bronia, à son frère Joseph de jeter sur sa tombe,
au cimetière de Sceaux, la pelletée de terre polo-
naise qui, unie à la terre française, va en quelque
sorte, j’allais dire, la conduire vers l’éternité de
notre reconnaissance.

Marie Curie est française. Maria Sklodowska
est polonaise.

Point n’est besoin de revendiquer, pour chacun
de nos pays, la totalité de son héritage. C’est un
héritage partagé, c’est un rendez-vous européen
avant l’heure, c’est aussi, me semble-t-il, la force
d’une femme qui continue à rayonner.

Je ne peux pas évoquer cette mémoire, sans
parler de l’amitié franco-polonaise aujourd’hui,
de nos relations interparlementaires, en saluant
et en remerciant nos deux présidents, Monsieur
le Président, de groupes d’amitié. Et devant
vous, mes chers collègues polonais, devant le
président du groupe d’amitié qui siège ici au
Sénat de Pologne.

Cette amitié est ancienne, fruit de l’histoire,
fruit parfois aussi de la douleur. Elle a pris une

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



francuskiej grupy przyjaŸni zasiadaj¹cego dziœ tu,
w polskim Senacie. To stara przyjaŸñ, owoc histo-
rii, ale czasami te¿ owoc bólu. Nasza przyjaŸñ
zyska³a niedawno nowy wymiar dziêki podpisaniu
w maju 2008 r., przy okazji wizyty prezydenta Sar-
kozy’ego, partnerstwa strategicznego pomiêdzy
naszymi obydwoma krajami. Od tego czasu nasze
spotkania s¹ regularne – ostatnie odby³o siê w Pa-
ry¿u w listopadzie 2009 r., nastêpne bêdzie mia³o
miejsce za kilka dni, 7 lutego.

Drodzy Koledzy, nie mogê, stoj¹c na tej trybu-
nie, nie wspomnieæ o dramacie, jaki prze¿y³ wasz
kraj 10 kwietnia 2010 r. kolejny raz w lesie katyñ-
skim. Nie mogê nie przywo³aæ pamiêci waszych
kolegów. Senat Republiki Francuskiej chyli przed
nimi czo³o, podobnie jak ja czyniê to teraz.

Wybaczcie, ¿e powracam do tematów dnia, do
aktualnoœci politycznych. Bêd¹ to oczywiœcie te-
maty o charakterze europejskim, bo za parê mie-
siêcy przejmiecie po Wêgrach prezydencjê w Unii
Europejskiej. Pozwólcie, ¿e pogratulujê wam si³y
europejskiego zaanga¿owania i wsparcia dlañ
polskiego spo³eczeñstwa. Z uznaniem odnotowu-
jê rolê, jak¹ odgrywa wielki Europejczyk, wasz by-
³y premier, Jerzy Buzek, dzisiaj przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego.

Podobnie jak on, nale¿y pan, Panie Marsza³ku,
do grona tych, którzy bêd¹c cz³onkami „Solidar-
noœci”, odwa¿nie walczyli o wolnoœæ. W paŸdzier-
niku 2009 r. zorganizowa³ pan w Gdañsku nad-
zwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów
Europy, które senator Haenel zawsze wspomina
z wielkim wzruszeniem. Ju¿ po tym spotkaniu no-
minowa³em go do Rady Konstytucyjnej, by móg³
tam te uczucia spo¿ytkowaæ. (Oklaski) Czciliœmy
wówczas dwudziest¹ rocznicê odrodzenia pol-
skiego Senatu i powrotu do demokracji.

Ka¿dy ma w pamiêci zdecydowan¹ walkê, jak¹
Polacy prowadzili za demokracjê i wolnoœæ,walkê,
z której zreszt¹ czerpi¹ dzisiaj ten idea³ europejski
w ¿adnej mierze niebêd¹cy negacj¹ narodu ani je-
go to¿samoœci. Proszê wiêc równie¿ pozwoliæ mi
pok³oniæ siê za tê lekcjê demokracji, jakiej Polska
nam udzieli³a onegdaj, oraz wyraziæ mój podziw
dla ludzi takich jak pan, Panie Marsza³ku – ludzi,
którzy byli uczestnikami tego ruchu oporu.

Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê, Panie Mar-
sza³ku, do pañskiej stanowi¹cej przyk³ad drogi
politycznej i parlamentarnej, od okresu transfor-
macji do objêcia przez pana w 2005 r. przewodnic-
twa Senatu. Och, jak¿e bardzo doceniam jakoœæ
naszych stosunków. Chcia³bym panu serdecznie
podziêkowaæ za wszystko, co pan wniós³ i co
wnosi pan za ka¿dym razem, bêd¹c w Pa³acu
Luksemburskim. (Oklaski)

Dialog pomiêdzy Francj¹ i Polsk¹ czêsto jest
tak naprawdê prowadzony w trójkê, wraz z na-
szym partnerem niemieckim, w formacie weimar-
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dimension nouvelle avec la signature, en mai
2008, à l’occasion d’une visite du président Sar-
kozy, d’un partenariat stratégique entre nos deux
pays. Depuis, nos rencontres sont régulières, la
dernière a eu lieu à Paris en novembre 2009, la
prochaine aura lieu dans quelques jours, le 7
février.

Mais, mes chers collègues, je ne peux pas être à
cette tribune sans vous dire que le drame du 10
avril 2010 qu’a vécu votre pays, une fois de plus
dans la forêt de Katyn, et évoquer la mémoire de
vos collègues devant laquelle le Sénat de la
République s’est incliné. Je m’incline encore au-
jourd’hui.

Les sujets à l’ordre du jour, pardonnez- moi
de redevenir devant l’actualité politique. Ce se-
ront bien sûr des sujets européens à quelques
mois de la présidence que vous allez assumer de
l ’ U n i o n e u r o p é e n n e a p r è s l a H o n g r i e .
Permettez-moi de saluer la vigueur de votre en-
gagement européen et le soutien du peuple polo-
nais à cet engagement. Je salue le rôle que joue
un grand européen, votre ancien Premier mini-
stre, aujourd’hui Jerzy Buzek, qui préside le
Parlement européen.

Comme lui, vous êtes, Monsieur le Président,
de ceux qui, au sein de Solidarnosc, menèrent le
combat courageux pour la liberté. En octobre
2009, à l’occasion d’une réunion extraordinaire
de l’Association des Sénats d’Europe, que vous
avez accueilli à Gdansk, le sénateur Haenel l’évo-
que toujours avec émotion. Depuis, je l’ai d’ailleurs
nommé au Conseil constitutionnel pour qu’il garde
cette émotion. Nous avons alors commémoré le
20ème anniversaire de la réouverture du Sénat
polonais et du retour de la démocratie.

Chacun a en mémoire le combat déterminé que
les Polonais ont livré pour la démocratie et la li-
berté, dans lequel ils puisent aujourd’hui d’ailleurs
cet idéal européen qui n’est en aucun cas la néga-
tion de la nation et de son identité. Permettez-moi
de saluer la leçon de démocratie que la Pologne
nous donna alors, et de dire mon admiration à ceux
qui, Monsieur le Président, comme vous, furent les
acteurs de cette résistance.

Monsieur le Président, je voudrais aussi saluer
votre parcours politique et parlementaire exem-
plaire depuis cette période de la transition, de vo-
tre action à la tête du Sénat, que vous présidez
depuis 2005. J’ai été, oh combien, sensible à la
qualité de nos relations. Et en venant aujour-
d’hui, je voulais vous remercier de tout ce que
vous nous avez apporté au Palais du Luxem-
bourg à chaque fois.

Le dialogue, la France et la Pologne l’ont sou-
vent à trois, avec notre partenaire allemand,
dans le format de Weimar. Je suis attaché à ce
dialogue, il est important que trois grands
États, oui, trois grands Etats que nous som-
mes, puissent construire ensemble une vision

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



skim. Ja jestem bardzo przywi¹zany do tego dialo-
gu. To bardzo wa¿ne, ¿e trzy wielkie pañstwa –
wielkie pañstwa, jakimi jesteœmy – mog¹ razem
tworzyæ wielk¹ wspóln¹ wizjê i realizowaæ euro-
pejskie wyzwania. 7 lutego, natychmiast po na-
szym spotkaniu dwustronnym, odbêdzie siê spot-
kanie w ramach formatu weimarskiego. A tema-
tów nie brakuje, bo jest: poszerzenie Unii i polity-
ka s¹siedztwa, szczególnie Partnerstwo Wscho-
dnie; s¹ stosunki Unii Europejskiej z s¹siadami
usytuowanymi dalej na Wschodzie, z Ukrain¹,
Mo³dow¹ i Bia³orusi¹, ale s¹ równie¿ nasze sto-
sunki z krajami po³o¿onymi na drugim brzegu
Morza Œródziemnego. Bo nawet je¿eli wydaje siê
wam, ¿e jesteœcie oddaleni od rejonu Morza Œród-
ziemnego, to nie sposób, ¿ebyœcie nie odczuli tego
powiewu od Tunisu, po Kair czy Aleksandriê, któ-
ry z pewnoœci¹ porusza. S¹dzê, ¿e Partnerstwa
Œródziemnomorskiego tak¿e potrzebujemy.

Nie zapominam, jako ¿e tam by³em, o naszym
wspólnym zaanga¿owaniu w Afganistanie w
ramach ISAF. Doœwiadczamy zwi¹zanych z tym
trudnoœci, stwierdzamy koniecznoœæ walki z ter-
roryzmem, ale te¿ i przygotowania siê do wyjœcia
z tego kraju, gdy tylko w³adze afgañskie bêd¹
mog³y w pe³ni przej¹æ odpowiedzialnoœæ za w³as-
ne bezpieczeñstwo.

S¹ tak¿e inne wa¿ne tematy europejskie,
o których na pewno bêdziemy rozmawiaæ pod-
czas spotkania w ramach formatu weimar-
skiego. Przysz³oœæ wspólnej polityki rolnej – to
temat zasadniczy dla Polski, temat zasadniczy
dla Francji, temat zasadniczy dla Europy. Bez-
pieczeñstwo, niezale¿noœæ w kwestii ¿ywnoœci
to tematy, które s¹ aktualne i które musimy
poruszyæ. Kolejne sprawy to perspektywy fi-
nansowe pocz¹wszy od koñca 2013 r., polityka
spójnoœci, pakiet energetyczno-klimatyczny
i walka z przemytem.

We wszystkich tych dziedzinach nasz dwu-
stronny dialog bêdzie wa¿ny, nasz dialog inter-
parlamentarny ma bowiem zasadnicze znaczenie.
Jest on istotny w kontekœcie przysz³ej Prezydencji
Polski w Unii Europejskiej.

A wiêc dialog pomiêdzy naszymi komisjami bê-
dzie na pewno kontynuowany i intensyfikowany.
Nasza komisja do spraw gospodarki przybêdzie tu
w kwietniu i bêdzie rozmawiaæ o wspólnej polityce
rolnej. Nasza komisja do spraw zagranicznych, ob-
ronnoœci i si³ zbrojnych ma równie¿ zamiar przyje-
chaæ, ¿eby zbadaæ priorytety polskiej prezydencji
w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnoœci.

Panie Marsza³ku, pan pamiêta doskonale, ¿e
razem zaproponowaliœmy w Rzymie – zreszt¹
w dramatycznym momencie, kiedy tak panu
zale¿a³o na tej obecnoœci – refleksjê na temat
roli parlamentów w polityce obronnej. Przewo-
dnicz¹cemu Senatu belgijskiego Armandowi
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commune des enjeux européens. D’ailleurs, le
7 février, notre rencontre bilatérale sera im-
médiatement suivie d’une rencontre en format
Weimar.

Je l’ai dit, les sujets ne manquent pas :
- l’élargissement et la politique de voisinage, et

en particulier le partenariat oriental, les relations
de l’Union européenne avec ses voisins plus à
l’est, l’Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie ;

- mais aussi nos relations avec l’autre rive de la
Méditerranée. Même si vous paraissez loin de la
Méditerranée, vous n’êtes pas sans sentir ce souf-
fle qui de Tunis au Caire ou à Alexandrie est en
train de bouleverser sans doute. Mais je crois qu’il
nous faut ce partenariat Méditerranéen.

Je n’oublie pas pour m’y être rendu que nous
sommes engagés ensemble en Afghanistan, au
sein de la FIAS. Nous mesurons chacun la diffi-
culté de cet engagement, la nécessité de combattre
le terrorisme et de préparer aussi le départ de ce
pays dès lors que les autorités afghanes pourront
assumer pleinement leurs responsabilités dans le
domaine de la sécurité.

Il y a aussi nos sujets européens : un sujet im-
portant que nous évoquerons notamment au for-
mat Weimar :

- l’avenir de la politique agricole commune, su-
jet essentiel pour la Pologne, sujet essentiel pour
la France, sujet essentiel pour l’Europe ;

- sécurité, indépendance alimentaire voilà des
sujets qui sont sur la table et que nous devrons
aborder ;

- les perspectives financières à partir de la fin
de 2013 et la politique de cohésion ;

- le paquet énergie climat ;
- la lutte contre les trafics ;
Sur tous ces points, notre dialogue bilatéral se-

ra important, notre dialogue interparlementaire
est tout à fait essentiel.

Alors, dans la perspective de votre prochaine
présidence de l’Union, le dialogue entre nos com-
missions va se poursuivre et s’intensifier :

- notre commission de l’économie sera ici en
avril, sur la question de la PAC ;

- notre commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées envisage d’effe-
ctuer un déplacement afin d’étudier les priorités
de votre présidence en matière de politique étran-
gère et de défense.

Monsieur le Président, vous le savez bien
nous avons lancé ensemble à Rome, d’ailleurs à
un moment dramatique vous aviez tenu à être
là, la réflexion sur le rôle des parlements dans la
politique de défense et nous avons confié au
président du Sénat belge, Armand De Decker, le
soin de réfléchir à la mise en place d’une COSAC
défense.

Dans le domaine de l’énergie, je crois que nous
devons intensifier notre coopération et notam-
ment en matière d’énergie nucléaire. Je sais que

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



De Deckerowi zosta³o wtedy powierzone zada-
nie zastanowienia siê nad wprowadzeniem
COSAC w dziedzinie obronnoœci.

S¹dzê, ¿e tak¿e w dziedzinie energetyki musi-
my zintensyfikowaæ nasz¹ wspó³pracê, przede
wszystkim jeœli chodzi o energiê j¹drow¹. Wiem,
¿e pañski kraj chce wybudowaæ kilka takich elek-
trowni. Nasi deputowani, a szczególnie senatoro-
wie, maj¹ w tej dziedzinie wielkie doœwiadczenie,
doœwiadczenie wielu dziesi¹tków lat. Jeœli o nas
chodzi, pragniemy podzieliæ siê z wami tymi do-
œwiadczeniami � tak jak uczyni³ to Yann Gaillard
w elektrowni w Nogent � jak dzielimy siê nimi z ko-
legami z Senatu w³oskiego.

Panie Marsza³ku, Drodzy Koledzy, wiem, ¿e
mówiê zbyt d³ugo, ale jestem politykiem i dlatego
chcia³em poruszyæ równie¿ tematy polityczne.
Tak, chcia³em mówiæ o naszych stosunkach eko-
nomicznych i handlowych. Dwadzieœcia lat temu
byliœmy jednymi z pierwszych, jeœli chodzi o inwe-
stycje, ale ci¹gle jeszcze jesteœmy gotowi rozwijaæ
relacje partnerskie i nasze stosunki. Jest równie¿
wa¿ne, aby mówiæ o naszych stosunkach kultu-
ralnych. To prawda, chodzi o relacje powsta³e
w duchu wolnoœci i wraz z jej tchnieniem – od
Chopina, którego przyjêliœmy, po dzisiejsz¹ wol-
noœæ. Bo istnieje ci¹g³oœæ, która nie jest tylko no-
stalgiczna. Musimy mówiæ o relacjach w dziedzi-
nach jêzykowych i edukacyjnych, musimy te rela-
cje pog³êbiaæ. Musimy te¿ mówiæ o naszej zdecen-
tralizowanej wspó³pracy, bo sto siedemdziesi¹t
piêæ porozumieñ o partnerstwie pomiêdzy naszy-
mi samorz¹dami to te¿ obywatele buduj¹cy Euro-
pê i przyjaŸñ pomiêdzy naszymi krajami.

We wszystkich tych dziedzinach nasze relacje
s¹ dynamiczne, a sukcesy spoczywaj¹ na tym sa-
mym fundamencie – wiêzi przyjaŸni, jaka ³¹czy
nasze narody. Czy¿ ta przyjaŸñ nie jest naj-
piêkniejszym ho³dem, jaki mo¿emy sk³adaæ ka¿-
dego dnia Marii Sk³odowskiej-Curie?

Niech ¿yje Francja! Niech ¿yje Polska! (Oklaski)
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votre pays souhaite s’équiper de plusieurs cen-
trales, nos élus, et notamment nos sénateurs,
nos sénateurs ont une grande expérience, une
expérience de plusieurs décennies, en ce qui
nous concerne, et nous souhaitons, comme cer-
tains d’entre vous l’ont fait avec Yann Gaillard à
la centrale de Nogent, de partager avec vous cette
expérience, comme nous sommes en train de la
partager avec nos collègues du Sénat italien.

Monsieur le Président, mes chers collègues,
je suis trop long, mais je suis homme politique
et j’avais envie de vous parler des questions po-
litiques. Oui, je voulais vous parler de nos rela-
tions économiques et commerciales: nous
avons été parmi les premiers, il y a vingt ans, à
investir, nous sommes encore disponibles pour
ces relations et ce partenariat. Il est important
aussi de parler de nos relations culturelles.
C’est vrai, relations bâties avec l’esprit et le
souffle de la liberté, de Chopin que nous avons
accueilli, mais à la liberté d’aujourd’hui. Il y
a cette continuité qui n’est pas que nostalgique.
De nos relations linguistiques et éducatives, il
faut que nous les approfondissions, de notre
coopération décentralisée, 175 accords de ju-
melage entre nos collectivités locales, ce sont
aussi des citoyens qui construisent l’Europe et
l’amitié entre nos pays.

Alors, dans tous ces domaines, nos relations
sont dynamiques. Ces succès reposent sur le mê-
me socle : les liens d’amitié qui unissent nos deux
peuples. Et cette amitié, n’est-ce pas le plus bel
hommage que nous puissions rendre, chaque
jour, à Maria Sklodowska Curie?

Niech zyje Francja! Niech zyje Polonia!
(Applause)

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê panu przewodnicz¹cemu Senatu Republiki Francuskiej za jego wyst¹pienie.
Og³aszam przerwê do godziny 13.00.
Od godziny 13.00 g³osowania. Bardzo pañstwu dziêkujê

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05 do godziny 13 minut 00)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, proszê zajmowaæ miejsca.
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie komisji
senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest
w druku nr 1092.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Szaleñca,
o przedstawienie wniosku komisji.

Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o zakoñczenie rozmów.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jesz-

cze raz powtarzam moj¹ proœbê.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wniosek zainteresowanych senatorów Ko-

misja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
proponuje Wysokiemu Senatowi przyjêcie
uchwa³y, która mówi o zmianach w komisjach se-
nackich.

„Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, od-
wo³uje: senator Gra¿ynê Sztark z Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, senatora Piotra Zientarskie-
go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich. Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu,
wybiera: senator Gra¿ynê Sztark do Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz
senatora Piotra Zientarskiego do Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.”

Rekomendujê Wysokiej Izbie podjêcie tej
uchwa³y, a z tego miejsca chcia³bym bardzo ser-
decznie podziêkowaæ za wspó³pracê panu senato-
rowi Piotrowi Zientarskiemu, który krótko by³ ró-
wnie¿ przewodnicz¹cym tej komisji. Tak wiêc, Pa-
nie Senatorze, bardzo serdecznie dziêkujê.

Proszê o podjêcie tej uchwa³y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie widzê chêtnych.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹,
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszam wynik.
Na 80 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Uchwa³a zosta³a podjêta.
Dziêkujê.
Przechodzimy do kolejnej czêœci obrad.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku
do lat 3.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 1082Z.

Proszê sprawozdawcê, senator Ma³gorzatê
Adamczak, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej po posiedzeniu w dniu 27 stycznia
2011 r. i po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
w toku debaty w dniu 26 stycznia 2011 r. nad usta-
w¹ o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3 przedsta-
wiaj¹ Wysokiemu Senatowi swoje stanowisko: Wy-
soki Senat raczy przyj¹æ poprawki nr: cztery, piêæ,
szeœæ, osiem, dziesiêæ, jedenaœcie, dwadzieœcia
jeden, dwadz ieœc ia cz tery , dwadz ieœc ia
piêæ,dwadzieœcia siedem,trzydzieœci szeœæ,
trzydzieœci siedem, trzydzieœci osiem, czterdzieœci
trzy, czterdzieœci cztery lit. a, czterdzieœci szeœæ,
czterdzieœci siedem, czterdzieœci dziewiêæ,
piêædziesi¹t, piêædziesi¹t dwa, piêædziesi¹t cztery,
piêædziesi¹t piêæ, piêædziesi¹t szeœæ, piêædziesi¹t
szeœæ lit.a, piêædziesi¹t siedem i piêædziesi¹t osiem.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chcieliby jeszcze za-
braæ g³os?

Przypominam, ¿e wnioski w trakcie dyskusji
zg³osili: pan senator Augustyn, pani senator Rot-
nicka, pani senator Borys-Damiêcka, senator
Rulewski, senator Kaleta, senator Muchacki, se-
nator Boszko, senator B³aszczyk, senator Kieres,
senator Paszkowski, senator W³adys³aw Dajczak,
senator Grzegorz Banaœ. Ponadto sprawozdawca-
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mi komisji byli: senator S³awomir Sadowski i se-
nator Jan Rulewski.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os? Nie
widzê chêtnych.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie – nad podjêciem ca³ej uchwa³y, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Teraz bêdziemy g³osowaæ nad poprawkami
pierwsz¹, trzydziest¹ dziewi¹t¹, czterdziest¹,
czterdziest¹ pierwsz¹ i piêædziesi¹t¹ trzeci¹, które
zastêpuj¹ okreœlenie „niania” okreœleniem „opie-
kun rodzinny”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 85 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 83 –

przeciw. (G³osowanie nr 3)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Wniosek mniejszoœci, czyli poprawka druga,

zmierza do uzupe³nienia zakresu podmiotowego
opieki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 4)
Wniosek nie zosta³ przyjêty.
Przechodzimy do poprawki trzeciej, która zmie-

rza do zapewnienia rodzicom pe³nej informacji
o skutkach umieszczenia dziecka w ¿³obku.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jeden senator…
Na 85 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za,

41 – przeciw, 25 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 5)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek czwartej, piêædzie-

si¹tej czwartej i piêædziesi¹tejpi¹tej,nadktórymina-
le¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te pozwalaj¹ na
sprawowanie opieki na dotychczasowych warun-
kach iw innych formachni¿przewidzianewustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, 85 popar³o wniosek,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Wniosek zosta³ przyjêty.
Poprawka pi¹ta nakazuje ministrowi w³aœciwe-

mu do spraw zabezpieczenia spo³ecznego miêdzy

innymi monitorowanie procesu realizacji ustawy
i zdawanie sprawozdania Sejmowi i Senatowi z te-
go procesu. Poprawka piêædziesi¹ta szósta
lit. a powoduje, i¿ obowi¹zek sprawozdania na-
st¹pi po 1 stycznia 2013 r. Tak ¿e g³osujemy nad
poprawkami pi¹t¹ i piêædziesi¹t¹ szóst¹ lit. a.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

79 popar³o wnioski, 6 g³osowa³o przeciw. (G³oso-
wanie nr 7)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przed nami poprawki szósta, dwudziesta siód-

ma i trzydziesta ósma, które nak³adaj¹ obowi¹zek
przeprowadzenia badañ sanitarno-epidemiologi-
cznych na wszystkie osoby sprawuj¹ce opiekê na
podstawie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 popar³o wnio-

sek, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

siódm¹, która pozwala na objêcie opiek¹ ¿³obko-
w¹ dzieci, które ukoñczy³y co najmniej szeœæ mie-
siêcy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wszyscy ju¿ g³osowali. Tak?
G³osowa³o 86 senatorów, 4 popar³o poprawkê,

81 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 9)

Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwie osoby nie g³osowa³y.
Na 84 obecnych senatorów 83 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹, która pozwala na utworzenie zespo³u
¿³obków.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

1 popar³ wniosek, 85 g³osowa³o przeciw. (G³oso-
wanie nr 11)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta pozwala na utworzenie ze-

spo³u¿³obków iokreœla zasady ich funkcjonowania.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 82 popar³o wnio-

sek, 2 g³osowa³o przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 12)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹ je-

denast¹, która pozwala na w³¹czenie ¿³obków do
zespo³ów szkó³.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

85 popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 13)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta nak³ada na ministra oœ-

wiaty obowi¹zek okreœlenia w rozporz¹dzeniu
podstaw programowych sprawowania opieki edu-
kacyjnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów, 4 popar³o poprawkê,

50 g³osowa³o przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 14)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta…
(G³os z sali: Trzynasta.)
Aha, ju¿ by³a.
Poprawka trzynasta uszczegó³owia okreœlo-

ne w statucie ¿³obka warunki przyjmowania
dzieci.

Obecnoœæ.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

2 popar³o poprawkê, 51 g³osowa³o przeciw, 32
wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta… Przepraszam, popraw-

ka piêtnasta.
(G³os z sali: Czternasta.)
Co siê dzieje? Czternasta. Dobrze, czternasta.

Nad ni¹ nie g³osowaliœmy? W porz¹dku.
Poprawka czternasta zabrania przed³u¿ania

wymiaru opieki nad dzieckiem w ¿³obku ponad je-
denaœcie godzin.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, sytuacja jest nastêpuj¹ca.

G³osowa³o 85 senatorów, 25 popar³o popraw-
kê, 50 senatorów g³osowa³o przeciw, 10 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta…
(G³os z sali: Piêtnasta.)
Poprawka piêtnasta okreœla sposób opieki

w ¿³obku lub klubie dzieciêcym jako ci¹g³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba. Tak jest, wszyscy ju¿ g³o-

sowali.
G³osowa³o 84 senatorów, 3 – za, 51 – przeciw,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

szesnast¹, która nak³ada obowi¹zek przeprowa-
dzania wstêpnych badañ lekarskich dziecka
przyjmowanego do ¿³obka lub klubu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów, 5 opowiedzia³o siê za,

51 – przeciw, 29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 18)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta…
(G³os z sali: Siedemnasta.)
Poprawka siedemnasta zmniejsza maksymal-

n¹ liczbê dzieci przypadaj¹cych na jednego opie-
kuna w przypadku sprawowania opieki nad wiê-
cej ni¿ jednym dzieckiem niepe³nosprawnym lub
wymagaj¹cym szczególnej opieki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

4 popar³o poprawkê, 80 g³osowa³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta zmniejsza maksymaln¹

liczbê dzieci przypadaj¹cych na jednego opiekuna
do szeœciorga lub czworga w przypadku sprawo-
wania opieki na dzieckiem niepe³nosprawnym
lub wymagaj¹cym szczególnej opieki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów, 4 popar³o poprawkê,

51 g³osowa³o przeciw, 30 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 20)

Poprawka dziewiêtnasta okreœla maksymaln¹ li-
czbê dzieci przypadaj¹cych na dwóch opiekunów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, 36 popar³o popraw-

kê, 50 g³osowa³o przeciw. (G³osowanie nr 21)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹, która okreœla sposób sprawowania
opieki jako opiekê ustawiczn¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 22)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma charakter

porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 se-

nator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga nak³ada obo-

wi¹zek zapewnienia nadzoru psychologicznego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jeden senator nie g³osowa³... Dobrze.
Na 86 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za, 48 –

przeciw, 34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 24)

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
dwudziest¹ trzeci¹, która nak³ada obowi¹zek za-
pewnienia nadzoru pediatrycznego w przypadku,
gdy do ¿³obka uczêszcza wiêcej ni¿ trzydzieœcioro
dzieci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za, 81

– przeciw, 1 wstrzyma³ sie od g³osu. (G³osowanie
nr 25)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta ma charakter

porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za, 1

– przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 26)

Poprawka zosta³a przyjêta.

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
dwudziest¹ pi¹t¹. Nak³ada ona na kandydatów
na opiekunów w ¿³obku obowi¹zek odbycia
osiemdziesiêciu godzin zajêæ praktycznych pod
kierunkiem kwalifikowanego opiekuna.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1

– przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta...
(G³os z sali: Dwudziesta szósta.)
Tak. Poprawka dwudziesta szósta nak³ada

obowi¹zek badania zdolnoœci psychicznej kandy-
data na opiekuna.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 14 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 19 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 28)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma zosta³a przeg³oso-

wanawraz zpoprawkamiszóst¹ i trzydziest¹ósm¹.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹ dwu-

dziest¹ ósm¹, która nak³ada obowi¹zek sprawowa-
nia opieki przynajmniej przez dwie osoby doros³e.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 29)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ dziewi¹t¹, która nakazuje przeprowa-
dzenie badañ psychologicznych dzieci nie rzadziej
ni¿ raz na pó³ roku.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 84

– przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 30)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta okreœla warunki lokalo-

we ¿³obka i klubu dzieciêcego. Przyjêcie tej po-
prawki wyklucza g³osowanie nad poprawkami
trzydziest¹ pierwsz¹ i trzydziest¹ trzeci¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 84

– przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 31)
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Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

trzydziest¹ pierwsz¹. Poprawka ta okreœla warun-
ki lokalowe ¿³obka i klubu dzieciêcego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 33 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 32)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga ma na celu za-

gwarantowanie, i¿ na ka¿de dziecko bêd¹ przy-
pada³y nie mniej ni¿ 3 m2 powierzchni pomiesz-
czenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 7 g³osowa³o za, 78

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 33)

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
trzydziest¹ trzeci¹, która ma na celu zapewnienie
po³o¿enia ¿³obka lub klubu w pobli¿u terenu do
zabaw na œwie¿ym powietrzu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze piêciu senatorów… dobrze, ju¿ jest

komplet.
Na 86 obecnych senatorów 5 g³osowa³o za, 81

– przeciw. (G³osowanie nr 34)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawkami

trzydziest¹ czwart¹ i trzydziest¹ pi¹t¹. Powoduj¹
one, i¿ do wykreœlenia z rejestru bêd¹ mia³y zasto-
sowanie w³aœciwe przepisy ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, w tym przes³anka ra-
¿¹cego naruszenia przez przedsiêbiorcê warunków
wymaganych do wykonywania dzia³alnoœci regu-
lowanej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za, 82

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 35)

Poprawka trzydziesta szósta powoduje wykreœ-
lenie okreœlenia zakresu szkolenia na opiekuna
dzieciêcego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Jeszcze jeden senator nie g³osowa³… trudno,
nie bêdziemy czekaæ.

Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 36)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹ trzy-

dziest¹ siódm¹, która ma charakter porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze czterech senatorów nie g³osowa³o, pro-

szê bardzo…
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 37)
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

czterdziest¹ drug¹, która podkreœla mo¿liwoœæ
zwiêkszenia przez radê gminy dotacji na dzieci
niepe³nosprawne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 38)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do poprawki czterdziestej trze-

ciej, która pozostawia fakultatywny charakter do-
tacji celowej dla gmin oraz rezygnuje z odrêbnych
warunków rozliczania dotacji.

Konkurencyjna poprawka, czterdziesta pi¹ta,
powoduje obligatoryjnoœæ dotacji dla gmin z wa-
runkiem, i¿ mog¹ one przekroczyæ 70% kosztów
zadania, oraz utrzymuje szczególne zasady rozli-
czania dotacji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za po-

prawk¹, 1 senator – przeciw i 1 wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 39)

Przechodzimy do poprawki czterdziestej czwar-
tej, która powoduje, i¿ gminy bêd¹ otrzymywaæ
obligatoryjne dotacje celowe w zakresie opieki
nad dzieæmi niepe³nosprawnymi w wysokoœci do
70% kosztów zadania.

Konkurencyjna poprawka, czterdziesta czwar-
ta , powoduje, i¿ dotacja ta bêdzie mia³a charakter
fakultatywny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za po-

prawk¹, 50 g³osowa³o przeciw, 34 wstrzyma³o siê
od g³osu. (G³osowanie nr 40)

Przechodzimy do poprawki czterdziestej czwar-
tej lit. a, która powoduje, i¿ gminy bêd¹ mog³y
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otrzymywaæ dotacje celowe w zakresie opieki nad
dzieæmi niepe³nosprawnymi w wysokoœci do 70%
kosztów zadania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów, 79

g³osowa³o za, 1 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 41)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czterdziestej pi¹tej,

która powoduje…
(G³osy z sali: Czterdziestej szóstej.)
Przepraszam, do czterdziestej szóstej.
Poprawki czterdziesta szósta i piêædziesi¹ta ós-

ma maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ.
Og³aszam wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za po-

prawk¹, 1 senator g³osowa³ przeciw, 2 senatorów
nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 42)

Przechodzimy do poprawki czterdziestej siód-
mej, która ma na celu doprecyzowanie treœci upo-
wa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwie osoby nie g³osowa³y.
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów i 86

popar³oprzed³o¿on¹poprawkê. (G³osowanienr43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czterdziestej dzie-

wi¹tej, która ma charakter porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 84 senatorów,

wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki piêædziesi¹tej, któ-

ra powoduje, i¿ z zak³adowego funduszu œwiad-
czeñ socjalnych bêdzie mo¿na finansowaæ rów-
nie¿ sprawowanie opieki przez nianiê.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwie osoby nie g³osowa³y.
Wszyscy? Dobrze.
G³osowa³o 86 senatorów, 36 – za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 45)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza ma na celu

zapewnienie zgodnoœci ustawy z zasadami te-
chniki prawodawczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów i 86 senatorów popar-

³o tê poprawkê. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta druga ma charakter

doprecyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za, 1

senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 47)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ piêædziesi¹t¹ trzeci¹ g³osowaliœ-

my ju¿ ³¹cznie z poprawkami pierwsz¹, trzydziest¹
dziewi¹t¹, czterdziest¹ i czterdziest¹ pierwsz¹.

Przechodzimy do poprawki piêædziesi¹tej szó-
stej, która powoduje skrócenie vacatio legis usta-
wy do miesi¹ca.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za po-

prawk¹, 1 senator g³osowa³ przeciw, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 48)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma powoduje, i¿

przepisy dotycz¹ce wsparcia finansowego wejd¹
w ¿ycie z dniem og³oszenia ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

82 g³osowa³o za poprawk¹, 3 g³osowa³o przeciw.
(G³osowanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
I wreszcie poprawka piêædziesi¹ta…
(G³os z sali: Ju¿ nie.)
Ju¿ nie? Dobrze.
Wobec tego g³osujemy w sprawie przyjêcia

ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

3 g³osowa³o przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 50)

Ustawa zosta³a przyjêta.
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Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej oraz Komisja Gospodarki Naro-
dowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uch-
wa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze trzy osoby nie g³osowa³y.
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów, 84 g³osowa³o za

uchwa³¹, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 51)

Uchwa³a Senatu zosta³a podjêta.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 1083Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Eryka Smule-
wicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej rekomenduj¹ Wysokiemu Senatowi przy-
jêcie poprawek: pierwszej, drugiej, czwartej, szó-
stej, ósmej, dziesi¹tej, dwunastej i trzynastej.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania… Aha, przepra-

szam, informujê pañstwa, ¿e w trakcie dyskusji
wnioski zg³osili pan senator Gruszka i pan sena-
tor Piechota.

Ponadto sprawozdawcami komisji byli senator
Sepio³ i senator Gruszka.

Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo. Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, proszê o przyjêcie poprawki piatej.

To jest wspólna poprawka, z³o¿ona przeze mnie

i senatora Piechotê. Zdejmuje ona z rad gmin obo-
wi¹zek koncesjonowania przejazdu taksówkami.
Z góry bardzo dziêkujê za poparcie tej poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionymi poprawkami.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Skreœla zbêdny fragment przepisu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 82

popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga doprecyzowuje przepis.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 popar³o popraw-

kê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia skreœla zmianê wykluczaj¹c¹

ze sk³adu komisji prowadz¹cej egzaminy doty-
cz¹ce transportu drogowego taksówk¹ osoby pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym zakresie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 34 popar³o popraw-

kê, 49 by³o przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 54)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

czwart¹, która wskazuje, ¿e w sk³ad komisji powo-
³anej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie
transportu drogowego taksówk¹ nie mog¹ wcho-
dziæ, obok przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³al-
noœæ…

(G³os z sali: Wykluczona.)
(G³os z sali: W wypadku odrzucenia poprawki

trzeciej, a trzecia nie by³a przyjêta.)
Przepraszam, przepraszam.
Poprawka trzecia. Skreœla siê zmianê wyklu-

czaj¹c¹ ze sk³adu komisji…
(G³os z sali: To trzecia. Teraz czwarta, Panie

Marsza³ku.)
Tylko w wypadku odrzucenia. No wiêc czwar-

ta… Zaraz, nic z tego nie rozumiem…
(G³os z sali: Wszystko jest dobrze.)
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Wszystko jest dobrze. No to czemu powsta³o to
zamieszanie?

Poprawkaczwartawskazuje, ¿ewsk³adkomisji…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, poproszê o ciszê!
(G³os z sali: Ale czwarta…)
No, czytam czwart¹, wiêc o co chodzi?
(G³os z sali: Bo przyjêcie trzeciej…)
Ale trzecia nie zosta³a przyjêta, wobec tego g³o-

sujemy nad czwart¹. Proszê pañstwa, proszê siê
uspokoiæ. Wszystko jest w porz¹dku.

Poprawka czwarta wskazuje, ¿e w sk³ad komi-
sji powo³anej do przeprowadzenia egzaminu w za-
kresie transportu drogowego taksówk¹ nie mog¹
wchodziæ, oprócz przedsiêbiorców wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ w zakresie transportu osób taksów-
k¹, tak¿e przedsiêbiorcy wykonuj¹cy transport
rzeczy taksówk¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

83 popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 55)
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹. Nad poprawkami pi¹t¹ i jedenast¹ nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklu-
cza g³osowanie nad poprawk¹ dwunast¹. Po-
prawka pi¹ta znosi ustalone przez rady gminy li-
mity licencji na transport drogowy taksówk¹.
Konsekwencj¹ tego rozwi¹zania jest poprawka je-
denasta, skreœlaj¹ca przepis przejœciowy jako
bezprzedmiotowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

81 popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 56)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter redakcyjny. Uw-

zglêdniadefinicjê legaln¹przewozuokazjonalnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

82 popar³o przed³o¿on¹ poprawkê. (G³osowanie
nr 57)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma obni¿a z 15 tysiêcy do 10 ty-

siêcy z³ sankcjê karno-administracyjn¹ za wyko-
nywanie przewozu okazjonalnego samochodem
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
mniej ni¿ siedmiu osób.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 79 senatorów,

32 popar³o poprawkê, 47 by³o przeciw. (G³osowa-
nie nr 58)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma wskazuje na sposób ustalania

terminu egzaminów w zakresie transportu drogo-
wego taksówk¹, przeprowadzanych na podstawie
wniosków z³o¿onych przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

83 popar³o poprawkê ósm¹. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zak³ada, ¿e prowadzenie

dzia³alnoœci w zakresie przewozu okazjonalnego
na dotychczasowych zasadach mo¿liwe bêdzie
przez okres wyznaczony w licencji, nie d³u¿ej je-
dnak ni¿ przez okres szeœciu miesiêcy od dnia wej-
œcia w ¿ycie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

33 popar³o poprawkê, 50 by³o przeciw. (G³osowa-
nie nr 60)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Wobec tego przechodzimy do g³osowania nad

poprawk¹ dziesi¹t¹. Poprawka ta zak³ada, ¿e pro-
wadzenie dzia³alnoœci w zakresie przewozu okaz-
jonalnego na dotychczasowych zasadach mo¿liwe
bêdzie przez okres wyznaczony w licencji, nie d³u-
¿ej jednak ni¿ przez okres roku od dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 54 popar³o popraw-

kê, 25 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 61)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta…
(G³os z sali: Trzynasta.)
Trzynasta?
(G³os z sali: Z tego, co wiem, dwunasta jest wy-

kluczona, wiêc teraz trzynasta.)
Trzynasta, trzynasta, tak jest.
Poprawka trzynasta zmienia termin wejœcia

w ¿ycie przepisów dotycz¹cych zmiany zezwoleñ
wydanych na wykonanie przewozów w krajowym
transporcie drogowym na dzieñ og³oszenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r.
106 G³osowania

(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)



Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

82 popar³o poprawkê trzynast¹. (G³osowanie
nr 62)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów,

83 popar³o podjêcie uchwa³y. (G³osowanie nr 63)
Tak wiêc Senat podj¹³ uchwa³ê. Dziêkujê bar-

dzo.
Przechodzimy do rozpatrywania kolejnych

punktów.
Powracamy do rozpatrywania punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1079Z.

Poproszê sprawozdawcê, pana senatora Zientar-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu obu komisji, Komisji Ustawodawczej

i Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, uprzejmie rekomendujê Wysokiemu Senatowi
przyjêcie poprawek nr: jeden, cztery, piêæ, szeœæ,
dziewiêæ, dziesiêæ, jedenaœcie, dwanaœcie,
trzyneœcie, piêtnaœcie, szesnaœcie, siedemnaœcie,
osiemnaœcie, dziewiêtnaœcie, dwadzieœcia,
dwadzieœcia jeden, dwadzieœcia dwa, dwadzieœcia
trzy, dwadzieœcia piêæ, dwadzieœcia szeœæ,
dwadzieœcia siedem, dwadzieœcia osiem,
dwadzieœcia dziewiêæ, trzydzieœci jeden,
trzydzieœci dwa, trzydzieœci trzy, trzydzieœci cztery,
trzydzieœci szeœæ, trzydzieœci siedem, trzydzieœci
osiem, trzydzieœci dziewiêæ, czterdzieœci,
czterdzieœci dwa, czterdzieœci trzy, czterdzieœci
cztery, czterdzieœci szeœæ, czterdzieœci siedem,
czterdzieœci osiem, piêædziesi¹t, piêædziesi¹t
jeden, piêædziesi¹t dwa.

Ponadto uprzejmie proszê, a¿eby oprócz wczeœ-
niej zaproponowanych bloków równie¿ nad po-
prawkami redakcyjnymi g³osowaæ ³¹cznie.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak
jest.)

Chodzi o poprawki: czwart¹, pi¹t¹, szóst¹,
dziesi¹t¹, trzynast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹,
dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwu-
dziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹
drug¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ ósm¹,
czterdziest¹, czterdziest¹ czwart¹ i czterdziest¹…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chcia³bym zapy-

taæ o uzasadnienie tego ³¹cznego g³osowania. To
s¹ poprawki merytoryczne.)

(Senator Piotr Zientarski: To s¹ poprawki redak-
cyjne, wy³¹cznie redakcyjne.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam szacunek
dla redakcji senackiej.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Jak to redakcyjne?
A sk¹d!)

Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji, senatora Zbigniewa Cichonia,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

(G³os z sali: Nie ma…)
To znaczy, ¿e zrezygnowa³. Dobrze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? A s¹ to: pan senator Gruszka, pan
senator Andrzejewski, pan senator Romaszewski
i pan senator Cichoñ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujemy.)
Nikt nie zg³asza ochoty, wobec tego przystêpu-

jemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Poprawka pierwsza ujednolica terminologiê
przepisów zmieniaj¹cych kodeks postêpowania
karnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów, 80

popar³o poprawkê pierwsz¹. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i siódm¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawki druga i siódma stanowi¹, ¿e
materia³y zgromadzone podczas pods³uchu pro-
cesowego zarz¹dzonego przez prokuratora, ale
niezatwierdzonego przez s¹d bêd¹ utajniane na
okres szeœciu miesiêcy, a w przypadku ich niewy-
korzystania w postêpowaniu karnym po up³ywie
tego czasu niszczone. Poprawki usuwaj¹ równie¿
przepisy okreœlaj¹ce zasady niszczenia materia-
³ów, które nie maj¹ znaczenia dla postêpowania
karnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 32

popar³o poprawki, 50 by³o przeciw. (G³osowanie
nr 65)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawek, nad którymi bê-

dziemy g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki: trzecia,
czternasta, dwudziesta czwarta, trzydziesta, trzy-
dziesta pi¹ta, czterdziesta pierwsza, czterdziesta
pi¹ta i czterdziesta dziewi¹ta. Przyjêcie tych po-
prawek wyklucza g³osowanie nad poprawkami:
piêtnast¹, szesnast¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudzie-
st¹ szóst¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzydziest¹ szó-
st¹, trzydziest¹ siódm¹, czterdziest¹ drug¹, czter-
dziest¹ szóst¹ i piêædziesi¹t¹, strac¹ one znacze-
nie. S¹ to poprawki porz¹dkuj¹ce. Poprawki: trze-
cia, czternasta, dwudziesta czwarta, trzydziesta,
trzydziesta pi¹ta, czterdziesta pierwsza, czter-
dziesta pi¹ta i czterdziesta dziewi¹ta, maj¹ na ce-
lu zmianê w³aœciwoœci s¹du orzekaj¹cego w spra-
wie uzyskiwania zgody nastêpczej oraz usuwaj¹
przepisy okreœlaj¹ce terminy podejmowania
czynnoœci przez poszczególne podmioty uczestni-
cz¹ce w tym postêpowaniu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 32

popar³o poprawki, 49 by³o przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
W tej chwili przystêpujemy do g³osowania nad

poprawkami: czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, dziesi¹t¹,
trzynast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹, dwudzie-
st¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ ós-
m¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹ drug¹,
trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ ósm¹, czterdzie-
st¹, czterdziest¹ czwart¹ i czterdziest¹ ósm¹. Bê-
dziemy g³osowali nad nimi w bloku. Czy ktoœ
z pañstwa ma jakieœ wnioski dotycz¹ce wy³¹cze-
nia którejœ z tych poprawek? Nie, dziêkujê bardzo.
Wobec tego g³osujemy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 82

popar³o przed³o¿one poprawki. (G³osowanie
nr 67)

Przechodzimy do poprawki ósmej, która nak³a-
da na organy procesowe obowi¹zek udostêpnie-
nia osobie kontrolowanej materia³ów uzyskanych
z pods³uchów w momencie og³oszenia tej osobie
postanowienia o zarz¹dzeniu kontroli rozmów te-
lefonicznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 31

popar³o poprawkê, 49 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewi¹tej, która

precyzuje, na czym polega³ bêdzie nadzór proku-
ratorski nad czynnoœciami operacyjno-rozpo-
znawczymi prowadzonymi przez organy œcigania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów, 80

popar³o poprawkê dziewi¹t¹. (G³osowanie nr 69)
Nad poprawkami jedenast¹, osiemnast¹ i piêæ-

dziesi¹t¹ pierwsz¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Po-
prawki jedenasta, osiemnasta i piêædziesi¹ta
pierwsza okreœlaj¹ termin, w jakim Sejm i Senat
bêd¹ uzyskiwa³y informacje prokuratora general-
nego i ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych na temat prowadzonych w kraju kontroli
operacyjnych i liczby objêtych nimi osób; dodaj¹
tak¿e przepis przejœciowy dotycz¹cy terminu
przedstawienia takiej informacji za rok 2010.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów,

82 popar³o poprawki jedenast¹, osiemnast¹
i piêædziesi¹t¹ pierwsz¹. (G³osowanie nr 70)

Poprawki te zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawki dwunastej, która

nak³ada na ministra sprawiedliwoœci obowi¹zek
wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego kwestie
zwi¹zane ze wspó³prac¹ prokuratury z organiza-
cjami miêdzynarodowymi.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów, 80 po-

par³o przed³o¿on¹ poprawkê. (G³osowanie nr 71)
Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do poprawki piêtnastej, która

ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci… Za-

raz, czy myœmy nad ni¹ ju¿ nie g³osowali? Dobrze.
Poprawka ta ma charakter redakcyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 senatorów,

81 popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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G³osowanie nad poprawkami: szesnast¹,
dwudziest¹ szóst¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzy-
dziest¹ siódm¹, czterdziest¹ drug¹, czterdzie-
st¹ szóst¹ i piêædziesi¹t¹, tylko w przypadku
odrzucenia poprawek: trzeciej, czternastej,
dwudziestej czwartej, trzydziestej, trzydziestej
pi¹tej, czterdziestej pierwszej. One zosta³y od-
rzucone, wobec tego g³osujemy. Poprawki:
szesnasta, dwudziesta szósta, trzydziesta pier-
wsza, trzydziesta siódma, czterdziesta druga,
czterdziesta szósta i piêædziesi¹ta, okreœlaj¹
terminy podejmowania czynnoœci przez po-
szczególne podmioty uczestnicz¹ce w sprawie
wyra¿ania przez s¹d zgody nastêpczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za

przyjêciem tych poprawek, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 73)

Tak wiêc poprawki: szesnasta, dwudziesta szó-
sta, trzydziesta pierwsza, trzydziesta siódma,
czterdziesta druga, czterdziesta szósta i piêædzie-
si¹ta, zosta³y przyjête.

Przechodzimy do poprawek: siedemnastej,
dwudziestej trzeciej, dwudziestej siódmej, trzy-
dziestej czwartej, trzydziestej dziewi¹tej, czter-
dziestej trzeciej i czterdziestej siódmej, nad któ-
rymi nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Stanowi¹ one, ¿e
w przypadku braku dowodów pope³nienia prze-
stêpstwa organy œcigania maj¹ obowi¹zek infor-
mowania osób, wobec których stosowana by³a
kontrola operacyjna, o celu, czasie i wynikach tej
kontroli.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 20 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 74)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy w tej chwili do poprawki dwu-

dziestej pi¹tej, która ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 75)
Przechodzimy do poprawki trzydziestej szóstej,

która równie¿ ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, proszê g³osowaæ.

Og³aszam wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy w tej chwili do poprawki piêæ-

dziesi¹tej drugiej, która powoduje wyd³u¿enie
vacatio legis do trzech miesiêcy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwóch senatorów nie g³osowa³o, pro-

szê wykorzystaæ tê mo¿liwoœæ.
Na 80 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za

przed³o¿on¹ poprawk¹. (G³osowanie nr 77)
Przyjêta poprawka piêædziesi¹ta druga by³a

ostatni¹ poprawk¹ na liœcie.
W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem ca³ej uchwa³y, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 78)
Pani senator mnie zast¹pi. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1080A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 79)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które usto-
sunkowa³y siê do przedstawionych w toku deba-
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ty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1081Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Paw³a Klimo-
wicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji po
swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 26 stycz-
nia 2011 r. rekomenduj¹ Wysokiemu Senatowi
przyjêcie zawartych w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ dwójk¹ poprawek trzeciej i pi¹tej. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Przypomnê, ¿e w trakcie dyskusji swoje wnios-

ki zg³osili panowie senatorowie Andrzejewski
i Cichoñ. Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Obro-
ny Narodowej by³ pan senator Henryk Górski.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, g³osowania nad przedstawiony-
mi poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój!
Na 79 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za,

24 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 80)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad szeœædziesi¹tego
dziewi¹tegoposiedzeniaSenatuzosta³wyczerpany.

Proszêpañstwa,minutowaprzerwa techniczna.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, informujê, ¿e nastêpne po-

siedzenie Senatu odbêdzie siê za tydzieñ, to jest
3 i 4 lutego 2011 r. Porz¹dek obrad zosta³ wy³o¿o-
ny na ³awy senatorskie.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia
z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ mi-
nut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ sprawy
zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy czym
nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych przedmio-
tem porz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Sena-
tu. Marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszonych
oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub
których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut. Nad oœwiadczeniem sena-
torskim nie przeprowadza siê dyskusji.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Kaletê. Zapraszam uprzejmie.

Senator Piotr Kaleta:

Uprzejmie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym poruszyæ dwie kwestie i skierowaæ

moje wyst¹pienie do pana premiera Donalda Tus-
ka, ale tak¿e do pana ministra Cezarego Grabar-
czyka, poniewa¿ te dwie kwestie wpisuj¹ siê w je-
den temat, oczywiœcie chodzi o sprawy drogowe.

Do mojego biura senatorskiego trafi³y dwa pis-
ma: jedno z Urzêdu Miejskiego w Gostyniu, drugie
z miasta Leszna. Dotycz¹ one budowy dróg.

Chcia³bym pokrótce zapoznaæ pañstwa, a tak-
¿e t¹ drog¹ pana premiera i pana ministra, ze sta-
nowiskiem Rady Miejskiej w Gostyniu i Rady
Miejskiej w Lesznie.

Rada Miejska w Gostyniu zwraca siê z proœb¹
o wsparcie wspólnych starañ gminy Gostyñ, gmi-
ny Piaski oraz powiatu gostyñskiego w sprawie
budowy obwodnicy Gostynia i Piasków w ci¹gu
drogi krajowej nr 12 i wpisania jej do programu
budowy dróg krajowych na lata 2011–2015.

W grudniu 2010 r. minister infrastruktury skie-
rowa³ do konsultacji spo³ecznych projekt progra-
mu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015.
W opracowanym dokumencie nie umieszczono
budowy obwodnicy Gostynia w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 12. Uwa¿am, ¿e jest tu wiele merytorycz-
nych argumentów, którymi pos³uguje siê rada
miejska. Mo¿e na zakoñczenie powiem to, co w mo-
jej ocenie jest najwa¿niejsze. Budowa obwodnicy
Gostynia i Piasków traktowana jest przez w³adze
samorz¹dowe absolutnie priorytetowo. Miasto jest
zakorkowane, co jest powodem wielu konfliktów
spo³ecznych i negatywnych zdarzeñ komunikacyj-
nych. Chodniki przy drodze krajowej, prowadz¹cej
tak¿e do szkó³, w wielu miejscach maj¹ zaledwie
40 cm szerokoœci i s¹ wê¿sze od szkolnych torni-
strów. Ponadto droga krajowa nr 12 na znacznym
odcinku przybiega w ci¹gu drogi gminnej i drogi
powiatowej, których konstrukcja przygotowana
jest dla pojazdów o masie ca³kowitej do 15 t. Poru-
szaj¹ce siê t¹ drog¹ pojazdy o masie przekracza-
j¹cej 40 t dos³ownie – tu zacytujê – rozje¿d¿aj¹ na-
sze miasto. Nieumieszczenie w planach General-
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nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowy
na najbli¿sze lata obwodnicy Gostynia i Piasków
spowoduje olbrzymie niezadowolenie spo³eczne
i mo¿e wywo³aæ protesty skutkuj¹ce utrudnienia-
mi w ruchu drogowym. W zwi¹zku z tym proszê
o poparcie dzia³añ rady miasta Gostynia zmierza-
j¹cych do tego, aby projekt programu budowy dróg
krajowych zosta³ w tym zakresie zmodyfikowany.

Przedstawiam równie¿ stanowisko rady miasta
Leszna dotycz¹ce równie¿ tego projektu, a miano-
wicie budowy drogi ekspresowej S5 Wroc³aw – Po-
znañ. Stanowisko rady miasta jest nastêpuj¹ce.
„W ostatnim czasie ogólnopolskie media przeka-
zuj¹ informacje potwierdzane przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz parlamentarzystów, ¿e rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej planuje zredukowaæ
w 2011 r. wydatki na budowê autostrad i dróg
ekspresowych o kwotê 20 miliardów z³. Taka de-
cyzja rz¹du skutkowaæ bêdzie wprost konieczno-
œci¹ wykreœlenia z przyjêtego na lata 2007–2013
planu budowy autostrad i dróg ekspresowych
niektórych zadañ. Samorz¹d miasta Leszna wy-
ra¿a sprzeciw wobec prób ograniczenia przez rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej planu budowy auto-
strad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013,
a w szczególnoœci przesuniêcia w czasie realizacji
budowy drogi ekspresowej S5 Poznañ – Wroc³aw.
Obok autostrady A2 droga ekspresowa S5 jest
drug¹ co do wa¿noœci drog¹ przebiegaj¹c¹ przez
Wielkopolskê. Ma ona odci¹¿yæ przeci¹¿on¹ ju¿
dzisiaj na wiêkszoœci odcinków drogê krajow¹
nr 5 i usprawniæ ruch tranzytowy, miêdzynarodo-
wy na kierunku pó³noc – po³udnie. Przesuniêcie
jej budowy na lata po 2013 r. spowoduje znaczne
pogorszenie warunków ruchu na istniej¹cej dro-
dze krajowej nr 5, co w sposób oczywisty wp³ynie
na obni¿enie jego bezpieczeñstwa. Bêdzie to po-
ci¹ga³o równie¿ negatywne skutki spo³eczno-go-
spodarcze zwi¹zane z zahamowaniem rozwoju ca-
³ego regionu, jak i poszczególnych jego spo³eczno-
œci lokalnych. Ostateczny przebieg drogi krajowej
S5 na odcinku od Poznania do granicy wojewódz-
twa wielkopolskiego z województwem dolnoœl¹s-
kim zosta³ bowiem przyjêty dnia 4 listopada
2009 r. na posiedzeniu Komisji Opiniowania Pro-
jektów Inwestycyjnych przy GDDKiA w Warsza-
wie i w oparciu o tê decyzjê samorz¹dy podejmo-
wa³y w³asne decyzje planistyczne, zwi¹zane
z przeznaczeniem terenów po³o¿onych wzd³u¿
planowanej drogi ekspresowej. Przesuniêcie bu-
dowy S5 podwa¿y równie¿ zasady wspó³pracy sa-
morz¹dów lokalnych z instytucjami szczebla cen-
tralnego. W szczególnoœci bêdzie dowodziæ lekce-
wa¿¹cego stosunku tych instytucji do okazywa-
nego im przez te samorz¹dy przez ca³y czas zaan-
ga¿owania i determinacji we wspieraniu i udziela-
niu wszelkiej pomocy dla jak najszybszej realiza-
cji budowy tej drogi ekspresowej.”

Jeszcze raz podkreœlam, ¿e te dwa stanowiska
chcia³bym skierowaæ do pana premiera i ministra
infrastruktury.

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Paw³a Klimowi-

cza o wyg³oszenie oœwiadczenia. Przypomnê: piêæ
minut.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do prezesa Rady Mini-

strów Donalda Tuska.
Zwracam siê do pana premiera z pytaniem, kie-

dy pan premier podejmie decyzjê w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego pod nazw¹
„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciê-
cego w Krakowie”?

Jest tomojekolejnewyst¹pieniewtej sprawie,po-
niewa¿ Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie-
-Prokocimiu, gdzie leczone s¹ najciê¿ej chore dzieci
z regionu Ma³opolski, a tak¿e z terenu ca³ej Polski,
wymaga pilnej odnowy. Fatalny stan techniczny bu-
dynku szpitala, niespe³niaj¹cy norm i standardów
w zakresie wymagañ techniczno-funkcjonalnych,
niepozwalanadobr¹dzia³alnoœæ lecznicz¹,kszta³ce-
niepediatryczne,a tak¿epe³newykorzystaniepoten-
cja³u uniwersyteckiej kadry naukowej.

Tak wiêc bardzo proszê pana premiera o podjê-
cie decyzji w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, równie¿ za
dyscyplinê czasow¹.

I zapraszam pana senatora WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym z tego miejsca powiedzieæ o dwóch

sprawach.
Pierwsza sprawa. Zobligowany stanowiskami

wójtów i burmistrzów gmin w województwie lu-
buskim, a tak¿e samorz¹dów województwa, sej-
mików województwa lubuskiego zwracam siê do
ministra œrodowiska w sprawie ochrony bobrów –
zwierz¹t, które po wielu latach zosta³y wprowa-
dzone na teren województwa i rozmno¿y³y siê do
tego stopnia, ¿e w opinii specjalistów od meliora-
cji, jak równie¿ gospodarzy wielu gmin w Dolinie
Warty i Dolnej Noteci oraz Œrodkowej Odry powa¿-
nie uszkadzaj¹ urz¹dzenia melioracyjne. Budu-
j¹c gniazda, niszcz¹ przede wszystkim wa³y, tak¿e
te, które nak³adem wielu œrodków by³y w ostat-
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nich latach odbudowywane i modernizowane po
powodzi w 1997 r. Taka sytuacja – tak by³o cho-
cia¿by w ostatnich tygodniach – nieustannie po-
woduje zagro¿enie powodziowe, podtopienia,
wzrost kosztów utrzymania urz¹dzeñ ochrony
przeciwpowodziowej we w³aœciwym stanie, zape-
wniaj¹cym ochronê przeciwpowodziow¹. Tak
wiêc zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o in-
formacjê, czy Ministerstwo Œrodowiska zamierza,
jeœli chodzi o tê sprawê, dokonaæ zmian, które
ograniczy³yby populacjê bobrów w taki sposób, by
te zwierzêta, sk¹din¹d bardzo ³adne, nie dewasto-
wa³y urz¹dzeñ melioracyjnych.

Sprawa druga. Jako widzowie telewizji, tak¿e
publicznej, oraz u¿ytkownicy telefonii komórkowej
jesteœmy nieustannie bombardowani apelami, za-
chêtami, aby wzi¹æ udzia³ w przeró¿nych – tak to na-
zwê – zabawach, w których dostaje siê mniej wiêcej
taki komunikat: wygra³eœ, wyœlij pusty esemes.
Uwa¿am, ¿e Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów powinien bardziej zdecydowanie ingerowaæ
wtego typudzia³aniamarketingowe,które,wpewien
sposób zak³amuj¹ rzeczywiste relacje miêdzy klien-
tem a graczami biznesowymi. No, bo jak przeciêtny
czytelnik ma rozumieæ zachêtê: wygra³eœ, czeka na
ciebie wygrana, czeka na ciebie samochód, wyœlij
pusty esemes? Przeciêtny cz³owiek, je¿eli nie idzie za
tym informacja o regulaminie – a nawet jeœli idzie, to
jest napisana zupe³nie inn¹ czcionk¹ – jest przeko-
nany, ¿e spotka³o go zupe³nie niespodziewane szczê-
œcie, ¿e jest wybrañcem losu. Wystarczy tylko nacis-
n¹æ guzik, wys³aæ esemes. Oczywiœcie prawda jest
zupe³nie inna, bo jest to zachêta do zabawy, w której
trzeba odpowiedzieæ na pytanie, a odpowiedŸ na nie
rodzi kolejne pytanie itd. Jest wiele osób, które
wci¹gniête w tak¹ grê – przecie¿ nieustannie mamy

takie sygna³y jako senatorowie – nara¿one s¹ na ko-
szty id¹cewsetki i tysi¹ce z³.Czêsto jest to ¿erowanie
na naiwnoœci tak naprawdê biednych ludzi, dla któ-
rych taka zachêta, taka reklama jest nadziej¹ na od-
mianê losu. Tak naprawdê sprowadza siê to do wpê-
dzania ich w kolejne k³opoty, z których czêsto nie po-
trafi¹ wybrn¹æ, bo przecie¿ zad³u¿enie w telefonii ko-
mórkowej trzeba bêdzie sp³aciæ. W zwi¹zku z tym
zwracam siê do pani prezes UOKiK o bardziej rady-
kalne dzia³ania zwalczaj¹ce tego rodzaju praktyki
w sytuacjach, kiedy UOKiK dopatrzy siê naruszenia
prawa, ewentualnie o sygnalizowanie potrzeby no-
welizacji systemu prawnego, jeœli zdaniem pani pre-
zes istnieje taka koniecznoœæ. Chodzi o zabezpiecze-
nie interesów zwyk³ych obywateli. Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator zamkn¹³ listê mówców.
Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego dzie-

wi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Na zakoñczenie chcia³abym powiedzieæ – cho-
cia¿ nie ma pana senatora – ¿e jutro nasz kolega,
pan senator Janusz Rachoñ, odbierze polskiego
Nobla. Serdecznie gratulujemy.

Wszystkim pañstwu serdecznie dziêkujê za po-
moc w prowadzeniu obrad. Dziêkujê bardzo. Do
widzenia.

Zamykam szeœædziesi¹te dziewi¹te posiedzenie

SenatuRzeczypospolitej Polskiej siódmejkadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 21)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
2 M. Adamczak + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + # ? ? - + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
6 G.P. Banaœ + . - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
9 S. Bisztyga + + - - + + + + - + - + + - - - - - - -

10 P.J. B³aszczyk + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? ? ?
11 B.M. Borusewicz + . - - - + + + - + - + + - - - - - . -
12 B. Borys-Damiêcka + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
13 M.L. Boszko + + - - - + + + - . - + + - - ? - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + - + + + + + - . - . + . . . . . - ?
16 L. Cichosz + + - + + + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
17 W. Cimoszewicz + + - - + ? + + + + - + + - + + + + + +
18 G. Czelej + + - + + + + + - + - + + ? ? ? ? ? - .
19 W. Dajczak + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
20 W.J. Dobkowski + + - + + + + + - + - + + ? ? + ? - - ?
21 J. Dobrzyñski + + - + + + + . - + - + + ? ? + ? - - ?
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 S. Gogacz + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
24 S.A. Gorczyca + + - - - + + + - + - - + - - - - - - -
25 R.J. Górecki + . . - - + + + - + - # + - - - - - - -
26 H. Górski + + - + + + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
27 M.T. Grubski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
28 P.A. Gruszczyñski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
29 T.J. Gruszka + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
30 A.S. Grzyb + + - - + + + + - + - + + - - - - - - -
31 W.L. Idczak + + - + ? + - + - + - + + ? ? + ? ? - ?
32 S.A. Iwan + + - - + + + + - + - + + - - - - - - -
33 K. Jaworski + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
34 S. Jurcewicz . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
35 P.M. Kaleta + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
36 S. Karczewski + . - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
37 L. Kieres + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
38 K.M. Kleina . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
39 M. Klima + + - + ? + + + - + - + + + ? + ? ? - ?
40 P. Klimowicz + + - - + + + + - + - + + - - - - - - -
41 R. Knosala . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
42 S. Kogut + + - + ? + - + - + - + + ? ? + ? ? - ?
43 M. Konopka + + - - - + . + - + - + + - - - - - - -
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski + + - - - + + + - + - + + - - - + - - -
46 N.J. Krajczy + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
47 W.J. Kraska + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
50 K. Majkowski + - - + + + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
51 A. Massalski + + - + ? + - + - + - + + ? ? + ? ? - ?
52 Z.H. Meres + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 A. Misio³ek + + + - + + + + - + - + + - - - - - - -
55 A.A. Motyczka + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
56 R.K. Muchacki + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
57 I. Niewiarowski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
58 M. Ok³a + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
59 J. Olech + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
60 W.Z. Ortyl + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
61 A. Owczarek + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
63 B.J. Paszkowski + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
64 Z.M. Paw³owicz + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
65 A. Person . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
66 A.K. Piechniczek . + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
67 L.M. Piechota + + - - + + + + - + - + + - - - - - - -
68 K.M. Piesiewicz + + - + - + + + - + - + + - - - - - - -
69 S. Piotrowicz + + - + ? + - + - + - + + ? ? + ? ? - ?
70 Z.S. Pupa + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
71 J.W. Rachoñ . + - - - + + + - + - - + - - - - - - -
72 M.D. Rocki + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
73 Z. Romaszewski + . - + ? + + + - + + + + ? ? + ? + + +
74 J. Rotnicka + + - - - + + + - + - + + - - - - ? - -
75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 C.W. Ryszka + + - + ? + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
77 S. Sadowski + + - + + + + + - + - + + ? ? + ? ? - ?
78 J. Sepio³ + + - - - + + + + + - + ? - - - - - - -
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + - + + + + + + + - + + ? ? + ? ? - ?
81 W. Skurkiewicz + . - + ? + - + - + - + + ? ? + ? ? - ?
82 E.S. Smulewicz . + - - . + + + - + - + + - - - - - - -
83 J. Swakoñ + + - - + + + + - + - + + + - - - + - -
84 Z.M. Szaleniec + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
85 A. Szewiñski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
86 G.A. Sztark + + - - ? + + + - + - + + - - - - - - -
87 M. Trzciñski . + - - + + + + - + - + + - - - - - - -
88 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 K.A. Wiatr + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? ? ? - ?
90 M.S. Witczak + + - - - + + + - + - + + + - - - - - -
91 E.K. Wittbrodt + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
92 G.M. Wojciechowski + + - + ? + - + - + - + + ? ? + - - - -
93 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 H.M. WoŸniak + + - - - + + + + + - + + - - - - - - -
95 J. Wyrowiñski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
96 A.M. Zaj¹c + + - + ? + + + - + - + + ? ? ? . ? - ?
97 K.P. Zaremba + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 P.B. Zientarski + + - - - + + + - + - + + - - - - - - -
99 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 79 80 85 86 85 86 85 85 86 84 86 85 86 85 85 85 84 85 85 85
Za 79 79 2 35 19 85 79 84 4 83 1 82 85 4 2 25 3 5 4 4
Przeciw 0 1 83 51 41 0 6 0 81 0 85 2 0 50 51 50 51 51 80 51
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 25 1 0 0 1 1 0 0 1 31 32 10 30 29 1 30
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
2 M. Adamczak - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + ? - + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
6 G.P. Banaœ + + + ? - + + ? + - - ? # - - + + + + ?
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
9 S. Bisztyga - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -

10 P.J. B³aszczyk + + + ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
11 B.M. Borusewicz - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
12 B. Borys-Damiêcka - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
13 M.L. Boszko + ? + ? - + + + - - ? ? + + . + + . - +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + ? - + + + + - - ? + - - + + + + ?
16 L. Cichosz + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
17 W. Cimoszewicz + ? + + + + + + + + + + + + + ? + + ? ?
18 G. Czelej + . + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
19 W. Dajczak + + + ? - + + + + - - ? + - - + + + + ?
20 W.J. Dobkowski + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
21 J. Dobrzyñski + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
22 J. Duda . . . . . . . . - - - - - - - + + - + -
23 S. Gogacz + + + ? - . + + + - - ? - - - + + + + ?
24 S.A. Gorczyca - - + - - + + - - - - - + + - + + - + -
25 R.J. Górecki - - + + - + + - - - - - - - - + + - + -
26 H. Górski + + + ? - + + + . - - ? - - - + + + + ?
27 M.T. Grubski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
28 P.A. Gruszczyñski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
29 T.J. Gruszka + + + ? - + + ? + - - . - - - + + + + ?
30 A.S. Grzyb - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
31 W.L. Idczak + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
32 S.A. Iwan - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
33 K. Jaworski + + + ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
34 S. Jurcewicz - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
35 P.M. Kaleta + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
36 S. Karczewski + + . ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
37 L. Kieres - - + - - + + - - - - - - - + + + - + -
38 K.M. Kleina - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
39 M. Klima + + + ? - + + ? + ? - ? - - - + + + + +
40 P. Klimowicz - - + + + + + - - - - - - + - + + - + -
41 R. Knosala - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
42 S. Kogut + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
43 M. Konopka - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
46 N.J. Krajczy + + ? ? - + + ? + - - ? - - ? + + + + ?
47 W.J. Kraska + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
50 K. Majkowski + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
51 A. Massalski + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
52 Z.H. Meres - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 A. Misio³ek - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
55 A.A. Motyczka - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
56 R.K. Muchacki - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
57 I. Niewiarowski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
58 M. Ok³a - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
59 J. Olech - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
60 W.Z. Ortyl + + + ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
61 A. Owczarek - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
63 B.J. Paszkowski + + + ? + + + ? + - - ? - - - + + + + ?
64 Z.M. Paw³owicz - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
65 A. Person - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
66 A.K. Piechniczek - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
67 L.M. Piechota - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
68 K.M. Piesiewicz - - . - - + + - . - - - - - - + + - + -
69 S. Piotrowicz + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
70 Z.S. Pupa + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
71 J.W. Rachoñ - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
72 M.D. Rocki - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
73 Z. Romaszewski + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
74 J. Rotnicka - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 C.W. Ryszka + + + ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
77 S. Sadowski + + + ? - + + + + - - ? + - - # + + + ?
78 J. Sepio³ - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + ? - + + - + - - ? ? - - + + + + ?
81 W. Skurkiewicz + + + ? - + + . + - - ? - - - + + + + ?
82 E.S. Smulewicz - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
83 J. Swakoñ - - + - + + + - - - - - - - - + + + + ?
84 Z.M. Szaleniec - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
85 A. Szewiñski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
86 G.A. Sztark - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
87 M. Trzciñski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
88 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 K.A. Wiatr + + + ? - + + + + - - ? - - - + + + + ?
90 M.S. Witczak - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
91 E.K. Wittbrodt - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
92 G.M. Wojciechowski + + + ? - + - - + - - ? - - - + + + + ?
93 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 H.M. WoŸniak - - + - - + + - - - - - - . - + + - + -
95 J. Wyrowiñski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
96 A.M. Zaj¹c + + + ? - + + ? + - - ? - - - + + + + ?
97 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 P.B. Zientarski - - + - - + + - - - - - - - - + + - + -
99 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 86 85 84 86 86 85 86 85 85 87 87 86 87 86 86 87 87 86 87 87
Za 36 33 83 4 4 84 85 14 34 2 2 2 7 5 3 85 87 36 85 3
Przeciw 50 50 0 48 81 1 1 52 51 84 84 51 78 81 82 0 0 50 1 50
Wstrzyma³o siê 0 2 1 34 1 0 0 19 0 1 1 33 1 0 1 1 0 0 1 34
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
2 M. Adamczak + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + ? - + + + + . + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + - + + + + + + . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + # + + + + + + - ? ? + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
9 S. Bisztyga + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + - + + + + + + . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
13 M.L. Boszko + + + + - + + + + + + . + - + + . . + -
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + . . + + + - - + + + + . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + - + + + - + + + - + -
18 G. Czelej ? + + + + + + + - + + + + # + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
23 S. Gogacz ? + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
25 R.J. Górecki + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
26 H. Górski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
28 P.A. Gruszczyñski + + + . - + + + + + + + + - + + + - + -
29 T.J. Gruszka + # + + + + . + + + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + - + + + - + -
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + . + + + . + + + + + + +
37 L. Kieres + - + + - + + + + + + + + - + + + - + -
38 K.M. Kleina + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
39 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz - + + + + + + + + - + + + - + + + - + -
41 R. Knosala + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
46 N.J. Krajczy ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
50 K. Majkowski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 A. Misio³ek + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
55 A.A. Motyczka + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
56 R.K. Muchacki + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
57 I. Niewiarowski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
58 M. Ok³a + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
59 J. Olech + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + - + . + + + + + + - + + + - + -
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
65 A. Person + + + + - + + + + . + + + - + + + . + -
66 A.K. Piechniczek + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
67 L.M. Piechota + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
68 K.M. Piesiewicz + + + + - + + # + + + + + - + + + - + -
69 S. Piotrowicz + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
72 M.D. Rocki + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + + - + + + + + + + + - + ? + - + -
75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 C.W. Ryszka ? + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + . + + + + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + - + + + + + + + + - + . + - + -
83 J. Swakoñ + + + . - + + + + + + + + - + + + - + -
84 Z.M. Szaleniec + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
85 A. Szewiñski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
86 G.A. Sztark + + + + - + + + + + . + . - + + + - + -
87 M. Trzciñski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
88 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 K.A. Wiatr ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 M.S. Witczak + + + + - + + + . + # . # + + + + . + -
91 E.K. Wittbrodt + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
92 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 H.M. WoŸniak + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
95 J. Wyrowiñski + + + + - + + + + + + . . . . . . . . .
96 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 P.B. Zientarski + + + + - + + + + + + + + - + + + - + -
99 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 87 87 86 84 86 86 85 87 85 86 86 82 81 84 83 82 82 79 83 83
Za 79 84 86 84 36 86 84 85 82 80 84 82 80 34 83 81 82 32 83 33
Przeciw 1 1 0 0 50 0 0 1 3 3 0 0 0 49 0 0 0 47 0 50
Wstrzyma³o siê 7 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + - - + - + + + + + - # + + + + +
3 P.£. Andrzejewski ? + + + + + + + + + + + + ? . + . - + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + . . . . + + + + -
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
13 M.L. Boszko + + + + - - + - + + + + + - + + + + + -
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz ? + + + - - + - + + + + + + + + + + + -
18 G. Czelej . + + + + + + + . + . + # . + + + + + +
19 W. Dajczak ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
20 W.J. Dobkowski ? + + . + + + + + + + + + + + + + + + -
21 J. Dobrzyñski ? + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
23 S. Gogacz ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
24 S.A. Gorczyca + + + + - - + - + + + + + . . . . . . .
25 R.J. Górecki + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
26 H. Górski ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
27 M.T. Grubski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + . + + + -
30 A.S. Grzyb + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
32 S.A. Iwan + + + + - - + - + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski ? + + + + + + + + + + + + - + + + # # +
34 S. Jurcewicz + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
36 S. Karczewski ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
37 L. Kieres + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
40 P. Klimowicz + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
41 R. Knosala + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
42 S. Kogut ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
43 M. Konopka + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
46 N.J. Krajczy ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
47 W.J. Kraska ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
50 K. Majkowski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski # . + + + + + + . + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 A. Misio³ek + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
55 A.A. Motyczka + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
59 J. Olech + + + + - - + - + + . + + - + + + + . +
60 W.Z. Ortyl ? + + + + + + + + + + + + - + + + + . .
61 A. Owczarek + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
63 B.J. Paszkowski ? + + + + + + + + + + + . + . + + + + -
64 Z.M. Paw³owicz + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
65 A. Person + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + - - + - + + + + + - + + + + + -
67 L.M. Piechota + + + + - - + - + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + - - + - + + + + + ? + + + + + +
69 S. Piotrowicz # + + + + + + ? + + + + + - + + + + # -
70 Z.S. Pupa ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
73 Z. Romaszewski ? + + . + + + + + + + + + + + . + + + -
74 J. Rotnicka + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 C.W. Ryszka ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
77 S. Sadowski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + + - - + - + + + + + - # + + + + +
79 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 T.W. Skorupa ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
81 W. Skurkiewicz ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
83 J. Swakoñ + + + + - ? + ? + + + + + ? + + + + + -
84 Z.M. Szaleniec + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
85 A. Szewiñski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
86 G.A. Sztark + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
87 M. Trzciñski + + + + - - + - + + + + + + + + + + + +
88 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 K.A. Wiatr ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
90 M.S. Witczak + + + + - - + - + + + + + - + + + + . .
91 E.K. Wittbrodt + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
92 G.M. Wojciechowski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
93 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 H.M. WoŸniak + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
95 J. Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 A.M. Zaj¹c ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + -
97 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 P.B. Zientarski + + + + - - + - + + + + + - + + + + + +
99 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 81 82 83 80 82 82 82 82 80 82 80 81 80 79 78 79 80 81 78 79
Za 54 82 83 80 32 32 82 31 80 82 80 81 79 20 76 79 80 79 76 54
Przeciw 0 0 0 0 50 49 0 49 0 0 0 0 0 56 0 0 0 1 0 24
Wstrzyma³o siê 25 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 69. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Zasadniczym celem omawianego dzisiaj projektu ustawy o opiece nad dzieæmi do lat 3 jest stworzenie
korzystnych uwarunkowañ prawnych, które w efekcie maj¹ siê prze³o¿yæ na poprawê dostêpnoœci
instytucjonalnych form opieki nad ma³ymi dzieæmi. Statystyki nie pozostawiaj¹ z³udzeñ – do ¿³obków
zapisanych jest zaledwie 2% dzieci w wieku od roku do 3 lat. Stan taki spowodowany jest przede
wszystkim istniej¹cymi przeszkodami natury prawnej. Obecnie bowiem ¿³obek musi byæ prowadzony
jako zak³ad opieki zdrowotnej, co powoduje, ¿e liczba placówek tego typu z roku na rok siê zmniejsza.
W tym kontekœcie pozytywnie nale¿y oceniæ projektowane zmiany, polegaj¹ce na odst¹pieniu od wymogu
spe³nienia przez ¿³obki wspomnianego rygoru.

Trzeba podkreœliæ, ¿e projektodawca uregulowa³ tak¿e inne formy opieki nad dzieckiem. Na podobnych
zasadach jak ¿³obki bêd¹ mog³y byæ zak³adane tak¿e kluby dzieciêce. Panuj¹cy obecnie popyt na us³ugi
w zakresie opieki nad dzieckiem sprawi³, ¿e bardzo dynamicznie roœnie liczba wszelkiego rodzaju „klubów
malucha”, których oferta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt ustawy pozwoli stwo-
rzyæ konkretne ramy prawne dla ich dzia³alnoœci. Ponadto projektowany akt zak³ada mo¿liwoœæ powierze-
nia opieki tak¿e osobom fizycznym zatrudnianym na podstawie umowy cywilnoprawnej przez gminê
(dzienny opiekun) oraz nianiom (zatrudnianym przez rodziców dziecka na podstawie umowy). Mo¿na oczy-
wiœcie w tym miejscu przytoczyæ opinie, ¿e przecie¿ w praktyce funkcjonuj¹ ju¿ podmioty gospodarcze, któ-
re oferuj¹ us³ugi podobne do tych oferowanych przez ¿³obki, oraz ¿e wielu rodziców korzysta z pomocy nia-
ni, przez co ustawa nie wnosi nic nowego w tym zakresie. Twierdzenie to jednak tylko z pozoru jest s³uszne.
Objêcie wszystkich wymienionych form opieki nad ma³ym dzieckiem tym projektem ustawy pozwoli³o
w sposób usystematyzowany okreœliæ minimalne standardy, jakie musz¹ spe³niæ poszczególne podmioty.
Kolejn¹ korzyœci¹ jest mo¿liwoœæ objêcia tych podmiotów wsparciem finansowym.

Jako rozwiniêcie wczeœniejszej myœli nale¿y wskazaæ, ¿e w projekcie ustawy znalaz³y siê przepisy defi-
niuj¹ce minimalne wymagania zarówno w odniesieniu do personelu ¿³obków, klubów dzieciêcych, jak
i osób pe³ni¹cych funkcjê dziennego opiekuna. Wymagania zaœ w zakresie warunków lokalowych i sani-
tarnych zostan¹ szczegó³owo okreœlone rozporz¹dzeniem ministra w³aœciwego do spraw rodziny. Okreœ-
lenie i egzekwowanie wskazanych minimalnych standardów jest uzasadnione z uwagi na potrzebê zape-
wnienia bezpieczeñstwa dzieciom oddanym pod opiekê. Jednoczeœnie uwa¿am, ¿e wymogi te s¹ racjonal-
ne, a koniecznoœæ ich spe³nienia nie powinna mieæ wp³ywu na dynamikê powstawania nowych ¿³obków
i klubów dzieciêcych.

Chcê tak¿e zwróciæ uwagê na rozdzia³ 8 projektu ustawy, w którym znalaz³y siê przepisy dotycz¹ce fi-
nansowania i zlecania zadañ z zakresu opieki. W przypadku podmiotów prowadzonych przez gminê wy-
sokoœæ op³aty za opiekê nad dzieckiem ustalana bêdzie w drodze uchwa³y rady gminy. W tym samym try-
bie rada gminy bêdzie mog³a okreœliæ warunki czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia z ponoszenia tych
op³at. W pozosta³ych przypadkach kompetencje te bêd¹ przys³ugiwa³y w³aœciwemu podmiotowi za³o¿y-
cielskiemu. Co istotne, zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i pañstwowe bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ bezpoœre-
dniego stymulowania rozwoju ¿³obków i klubów dzieciêcych. W przypadku samorz¹dów bêd¹ to dotacje
celowe, przyznawane na ka¿de dziecko umieszczone we wskazanych placówkach (niezale¿nie od tego, ja-
ki podmiot je prowadzi). Ponadto minister w³aœciwy do spraw rodziny zosta³ zobowi¹zany do opracowania
resortowych oraz rz¹dowych programów rozwoju instytucji sprawuj¹cych opiekê nad dzieæmi w wieku do
lat 3 oraz udzielenia finansowego wsparcia na realizacjê tych programów – zgodnie z projektem ustawy
gminy bêd¹ mog³y otrzymywaæ dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ w³asnych
w tym zakresie.

S¹dzê, ¿e przedstawiony projekt ustawy zawiera rozwi¹zania, które bez w¹tpienia wp³yn¹ na poprawê
dostêpnoœci ró¿norodnych form opieki nad ma³ymi dzieæmi. Dziêki temu powstan¹ oczywiœcie nowe miej-
sca pracy, a rodzice bêd¹ mogli ³atwiej pogodziæ wychowanie dziecka z innymi obowi¹zkami. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja kodeksu pracy, nad któr¹ obecnie debatuje Wysoka Izba, przebiega w dwóch zasadni-

czych obszarach. Pierwszym z nich jest kwestia zasad wydawania œwiadectw pracy, drugim – wykonywa-
nie wstêpnych badañ lekarskich.

W zwi¹zku z rozwi¹zaniem b¹dŸ wygaœniêciem stosunku pracy pracodawca jest zobowi¹zany do nie-
zw³ocznego wydania pracownikowi œwiadectwa pracy, co nie mo¿e byæ uzale¿nione od wczeœniejszego
rozliczenia siê pracodawcy z pracownikiem. Jednak w przypadku kiedy pracodawca natychmiast na-
wi¹zuje z pracownikiem, którego umowa o pracê wygas³a, kolejn¹ umowê, obowi¹zany jest do wydania
œwiadectwa pracy tylko na ¿¹danie pracownika.

Nowelizacja, któr¹ teraz omawiamy, ma zwolniæ pracodawcê od obowi¹zku ka¿dorazowego wydawania
œwiadectwa pracy pracownikowi, je¿eli jest on zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie
umowy o pracê na okres próbny, umowy o pracê na czas okreœlony lub umowy o pracê na czas wykony-
wania okreœlonych obowi¹zków. Pracodawca bêdzie natomiast musia³ wydaæ pracownikowi œwiadectwo
pracy obejmuj¹ce okresy zatrudnienia na podstawie wspomnianych umów w okresie dwudziestu czte-
rech miesiêcy, pocz¹wszy od zawarcia pierwszej z nich. Nowela zak³ada tak¿e, ¿e pracownik bêdzie móg³
w ka¿dym czasie ¿¹daæ wydania œwiadectwa pracy w zwi¹zku z wydaniem lub wygaœniêciem ka¿dej umo-
wy o pracê b¹dŸ œwiadectwa pracy dotycz¹cego ³¹cznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów,
przypadaj¹cego przed zg³oszeniem ¿¹dania. W takich sytuacjach pracodawca ma siedem dni od momen-
tu z³o¿enia wniosku przez pracownika na wydanie œwiadectwa pracy.

Drugi obszar zmian to te dotycz¹ce zasad wykonywania wstêpnych badañ lekarskich. Kodeks pracy
stanowi, ¿e wstêpnym badaniom lekarskim podlegaj¹ osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy m³o-
dociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy,
na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia b¹dŸ inne uci¹¿liwe warunki. Jednak badaniom
tym nie podlegaj¹ pracownicy przyjmowani ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo
stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracê za-
wartej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy o pracê z tym pracodawc¹. Ustawodawca
proponuje tu zmiany polegaj¹ce na tym, ¿e badaniom wstêpnym nie musz¹ podlegaæ osoby przyjmowane
ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub o podobnych warunkach pra-
cy, i to na podstawie umowy o pracê zawartej w ci¹gu trzydziestu dni od dnia wygaœniêcia b¹dŸ rozwi¹za-
nia umowy z tym samym pracodawc¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaprezentowane zmiany w kodeksie pracy upraszczaj¹ procedury
w nim zawarte i u³atwiaj¹ funkcjonowanie – dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dlate-
go moim zdaniem s¹ warte przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy – Prawo

pracy, druki senackie nr 1078, 1078A, 1078B. Projektowane zmiany maj¹ na celu uproszczenie dotych-
czasowo obowi¹zuj¹cych zasad wydawania œwiadectw pracy oraz wykonywania wstêpnych badañ lekar-
skich. W pierwszej czêœci swojej wypowiedzi chcia³bym siê odnieœæ do kwestii wydawania œwiadectw pra-
cy przez pracodawców.

Zgodnie z art. 97 §1 kodeksu pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem stosunku pracy pra-
codawca jest obowi¹zany niezw³ocznie wydaæ pracownikowi œwiadectwo pracy. Wydanie œwiadectwa
pracy nie mo¿e byæ uzale¿nione od uprzedniego rozliczenia siê pracownika z pracodawc¹. W przypadku
rozwi¹zania lub wygaœniêcia umowy o pracê z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca na-
wi¹zuje kolejn¹ umowê o pracê bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej, pracodawca
jest obowi¹zany wydaæ pracownikowi œwiadectwo pracy tylko na jego ¿¹danie, to jest art. 97 §11k.p.
Zmiana art. 97 §1 kodeksu pracy ma zwolniæ pracodawcê z obowi¹zku ka¿dorazowego wydawania œwia-
dectwa pracy pracownikowi, je¿eli pozostaje on w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie
umowy o prace na okres próbny, umowy o pracê na czas okreœlony lub umowy o pracê na czas wykonania
okreœlonej pracy. Pracodawca bêdzie obowi¹zany wydaæ pracownikowi œwiadectwo pracy obejmuj¹ce
okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w okresie dwudziestu czterech miesiêcy, po-
czynaj¹c od zawarcia pierwszej z tych umów. W myœl §12 dodawanego do art. 97 kodeksu pracy praco-
dawca wyda pracownikowi œwiadectwo pracy po up³ywie terminu okreœlonego w §11. Je¿eli jednak roz-
wi¹zanie lub wygaœniêcie umowy o pracê nawi¹zanej przed up³ywem dwudziestu czterech miesiêcy przy-
padnie po up³ywie tego terminu, œwiadectwo pracy wydane zostanie w dniu rozwi¹zania lub wygaœniêcia
takiej umowy o pracê. Na podstawie art. 97 §13 kodeksu pracy pracownik mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ
wydania œwiadectwa pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem ka¿dej umowy o pracê lub œwia-
dectwa pracy dotycz¹cego ³¹cznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadaj¹cego
przed zg³oszeniem ¿¹dania. Pracodawca jest obowi¹zany wydaæ œwiadectwo pracy w ci¹gu siedmiu dni od
dnia z³o¿enia pisemnego wniosku pracownika. Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e przedsiêbiorcy, mimo
nowych zapisów umo¿liwiaj¹cych w okreœlonych przypadkach sporz¹dzanie tych dokumentów, maj¹ na-
wet dwadziesta cztery miesi¹ce po wygaœniêciu umowy – na ¿¹danie pracownika œwiadectwo bêdzie wy-
dawane niezw³ocznie.

W interesie obu stron stosunku pracy jest uproszczenie procedur zwi¹zanych z wydawaniem œwiade-
ctwa pracy, bo nonsensem by³o wydawanie po ka¿dym zakoñczonym stosunku pracy kolejnego œwiade-
ctwa, kiedy kolejny nawi¹zany stosunek pracy u tego samego pracodawcy by³ przecie¿ swoist¹ kontynua-
cj¹ zatrudnienia w tym samym charakterze i w tym samym miejscu pracy.

Je¿eli chodzi o badania lekarskie, to art. 229 §1 kodeksu pracy stanowi, ¿e wstêpnym badaniom lekar-
skim podlegaj¹ osoby przyjmowane do pracy, a tak¿e pracownicy m³odociani przenoszeni na inne stano-
wiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wystêpuj¹ czynniki szkodli-
we dla zdrowia lub warunku uci¹¿liwe. Badaniom wstêpnym nie podlegaj¹ jednak osoby przyjmowane
ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych wa-
runkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracê zawartej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœ-
niêciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹. Zgodnie z zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 229 §4 k.p., pra-
codawca nie mo¿e dopuœciæ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego
brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku. W art. 1 pkt 2 noweli zaproponowano, aby ba-
daniom wstêpnym nie podlega³y osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to sa-
mo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy
o prace zawartej w ci¹gu trzydziestu dni po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej umowy o prace
z tym pracodawc¹.

Na problem wysy³ania pracowników na kolejne badania, gdy s¹ zatrudnieni ponownie u tego samego
pracodawcy, zwraca³em uwagê ju¿ du¿o wczeœniej. Uwa¿am to za swoisty bubel prawny, który generowa³
niepotrzebne koszty po stronie przedsiêbiorcy i stratê czasu po stronie pracownika. Dlatego bardzo pozy-
tywnie odnoszê siê do zaproponowanych zmian w prawie pracy. Nale¿y zwróciæ przy tym uwagê, ¿e zno-
welizowany przepis jest z korzyœci¹ dla przedsiêbiorców i pracowników. Niestety w prawie pracy jest
wci¹¿ wiele podobnych przepisów, które tworz¹ bariery w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Liczê
na to, ¿e dialog parlamentarzystów, organizacji pracodawców oraz zwi¹zków zawodowych doprowadzi do
ustalenia konsensusu i likwidacji barier, które wp³ywaj¹ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Przedstawiona nowelizacja ma na celu miêdzy innymi odst¹pienie od przeprowadzania wstêpnych
badañ lekarskich osób przyjmowanych do pracy u dotychczasowego pracodawcy, które posiadaj¹
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku,
je¿eli warunki pracy na tym stanowisku nie uleg³y zmianie.

W noweli zaproponowano, aby badaniom wstêpnym nie podlega³y osoby przyjmowane ponownie do
pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pra-
cy, na podstawie kolejnej umowy o pracê zawartej w ci¹gu trzydziestu dni po rozwi¹zaniu lub wygaœniê-
ciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹.

Warto by³oby rozszerzyæ przedmiotow¹ regulacjê, która z za³o¿enia jest dobr¹ propozycj¹ legislacyjn¹,
i obj¹æ ni¹ osoby koñcz¹ce sta¿e absolwenckie finansowane przez powiatowe urzêdy pracy. Takie osoby,
je¿eli znalaz³yby zatrudnienie w miejscu odbywania sta¿u, powinny tak¿e byæ zwolnione z obowi¹zku ba-
dañ wstêpnych.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Przedstawiony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w prawie pracy w zakresie zasad
wydawania œwiadectwa pracy oraz przeprowadzania wstêpnych badañ lekarskich przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreœlonym stanowisku.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu pracy mo¿liwoœæ odst¹pienia od przeprowadzenia wstêp-
nych badañ lekarskich istnieje tylko w przypadku spe³nienia warunku bezpoœredniego nastêpowania po
sobie kolejnych okresów zatrudnienia. Dlatego te¿ obecnie z obowi¹zku przeprowadzenia nowych badañ
wy³¹czone s¹ jedynie „osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stano-
wisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracê zawar-
tej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹”.

Zaproponowane znowelizowane brzmienie art. 229 §1 pkt 2 in fine kodeksu pracy przewiduje – bez u-
szczerbku dla pozosta³ych, opisanych wy¿ej warunków – mo¿liwoœæ odst¹pienia od przeprowadzenia
wstêpnych badañ lekarskich w przypadku, gdy kolejna umowa o pracê zostanie zawarta „w ci¹gu 30 dni
po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej umowy o pracê”. Przedstawion¹ propozycjê zmiany nale¿y
oceniæ pozytywnie. D¹¿y ona bowiem do uelastycznienia funkcjonuj¹cych ju¿ procedur, nie uchybiaj¹c
jednoczeœnie ogólnej zasadzie, w myœl której osoby przyjmowane do pracy winny przejœæ wstêpne bada-
nia lekarskie.

Równie istotne s¹ zmiany polegaj¹ce na doprecyzowaniu norm dotycz¹cych warunków, na jakich wy-
dawane s¹ œwiadectwa pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy na pod-
stawie kolejnych umów, takich jak umowa o pracê na okres próbny, umowa o pracê na czas okreœlony czy
te¿ umowa o pracê na czas wykonania okreœlonej pracy, mówi¹ o tym znowelizowany art. 97 §11 oraz do-
dane przez projektodawcê §12 i §13. Przede wszystkim wprowadzono zasadê zobowi¹zuj¹c¹ pracodawcê
do sporz¹dzenia œwiadectwa pracy, je¿eli pracownik kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy
na podstawie którejkolwiek z wy¿ej wymienionych umów, czyli umowy o pracê na okres próbny, umowy
o pracê na czas okreœlony lub umowy o pracê na czas wykonania okreœlonej pracy. Œwiadectwo takie bê-
dzie wydawane co do zasady w dniu up³ywu dwudziestoczteromiesiêcznego terminu, licz¹c od dnia na-
wi¹zania pierwszej umowy z danym pracownikiem, i obejmowaæ bêdzie te okresy zatrudnienia, które zo-
sta³y zakoñczone przed up³ywem wspomnianego terminu. Je¿eli jednak rozwi¹zanie lub wygaœniêcie
umowy o pracê nawi¹zanej przed up³ywem dwudziestu czterech miesiêcy przypada po up³ywie tego ter-
minu, to œwiadectwo pracy wydaje siê w dniu rozwi¹zania lub wygaœniêcia takiej umowy o pracê.
Z brzmienia projektowanego przepisu wynika zatem, ¿e wskazany obowi¹zek powstaje wtedy, gdy w da-
nym okresie z pracownikiem zawarte zosta³y co najmniej dwie takie umowy. Podkreœliæ nale¿y, ¿e projekt
ustawy nie przewiduje wymogu, aby kolejne umowy o pracê nastêpowa³y bezpoœrednio po sobie.

Niezale¿nie od przytoczonych tu ogólnych wytycznych pracownik bêdzie mia³ prawo „w ka¿dym czasie
¿¹daæ wydania œwiadectwa pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem ka¿dej umowy o pracê”.
Uprawnienie to obejmuje tak¿e prawo do wyst¹pienia o wydanie œwiadectwa pracy dotycz¹cego ³¹cznego
okresu zatrudnienia na popdstawie kilku takich umów. W œwiadectwie pracy ujmuje siê wówczas okresy
zatrudnienia zakoñczone przed dniem zg³oszenia ¿¹dania wydania tego œwiadectwa. W przypadku gdy to
pracownik wyst¹pi z wnioskiem o wydanie œwiadectwa pracy, pracodawca ma obowi¹zek wydaæ przed-
miotowy dokument w ci¹gu siedmiu dni od dnia z³o¿enia wniosku.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, nale¿y niew¹tpliwie zarekomendowaæ przyjêcie wskazanej nowelizacji
kodeksu pracy. Zaproponowane zmiany zmierzaj¹ bowiem do uelastycznienia funkcjonuj¹cych obecnie
procedur, dotycz¹cych wydawania œwiadectwa pracy oraz przeprowadzania wstêpnych badañ lekar-
skich. W efekcie oczekiwaæ nale¿y obni¿enia kosztów i innych obci¹¿eñ po stronie pracodawcy, z jedno-
czesnym zachowaniem dotychczasowego poziomu ochrony praw pracowniczych. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Alicji Zaj¹c
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Ustawa, któr¹ Sejm uchwali³ 5 stycznia 2011 r., oparta zosta³a na dwóch projektach: senackim i komisyj-

nym, zaœ podstawowym celem wprowadzonych przez ni¹ zmian by³o uproszczenie zasad wydawania œwia-
dectw pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umów terminowych o pracê oraz wykonywania
wstêpnych badañ lekarskich. Te zmiany wprowadzono z korzyœci¹ dla pracodawców, jak i pracowników.

Art. 97 §1 mówi o obowi¹zku wydania pracownikowi œwiadectwa pracy przez pracodawcê w sytuacji,
gdy stosunek uleg³ rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu. §11 tego artyku³u w dotychczasowym brzmieniu wska-
zywa³, ¿e w przypadku wygaœniêcia lub rozwi¹zania umowy o pracê z pracownikiem, z którym dotychcza-
sowy pracodawca nawi¹zuje kolejn¹ umowê o pracê bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu po-
przedniej umowy o pracê, obowi¹zek pracodawcy wydania œwiadectwa pracy pracownikowi powstaje tyl-
ko wtedy, gdy z takim ¿¹daniem wyst¹pi sam pracownik.

Ustawa wprowadza zupe³nie nowe brzmienie §11, a ponadto dodaje nowe paragrafy: §12 i §13.
Stosownie do §11 w jego nowym brzmieniu, je¿eli pracownik pozostawaæ bêdzie w zatrudnieniu u tego

samego pracodawcy na podstawie umowy o pracê na okres próbny, umowy o pracê na czas okreœlony lub
umowy o pracê na czas wykonania okreœlonej pracy, pracodawca bêdzie obowi¹zany wydaæ pracowniko-
wi œwiadectwo pracy obejmuj¹ce zakoñczone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych
w okresie dwudziestu czterech miesiêcy, poczynaj¹c od zawarcia pierwszej z tych umów. Generalnie pra-
codawca zostaje zwolniony z obowi¹zku wydawania ka¿dorazowo œwiadectwa pracy, je¿eli pracownik po-
zostaje dalej w zatrudnieniu u danego pracodawcy na podstawie wskazanej umowy terminowej, nato-
miast obowi¹zek wydania takiego œwiadectwa dotyczy³ bêdzie tylko zakoñczonych okresów zatrudnienia
udokumentowanych terminowymi umowami zawartymi w okresie dwudziestu czterech miesiêcy, licz¹c
od dnia pierwszej umowy o pracê.

Zasadniczym celem tych rozwi¹zañ by³o wprowadzenie u³atwieñ dla pracodawców w sytuacjach, gdy
zatrudniaj¹ pracowników na umowy terminowe w krótkich odstêpach czasu, rozwi¹zania te zwalniaj¹
ich z obowi¹zku wydawania ka¿dorazowo œwiadectw pracy. Obowi¹zek taki firma bêdzie mia³a po dwóch
latach, co w znacznym stopniu ograniczy biurokracjê w tym zakresie. Z drugiej strony zapewniona jest
te¿ pe³na ochrona pracowników, bo nowo wprowadzony §13 nie zamyka im mo¿liwoœci uzyskania œwiade-
ctwa pracy, jeœli wyra¿¹ tak¹ chêæ po ustaniu kolejnych umów ³¹cz¹cych ich z pracodawc¹. Stosownie do
tego artyku³u pracownik mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ wydania œwiadectwa pracy w zwi¹zku z rozwi¹za-
niem lub wygaœniêciem ka¿dej terminowej umowy o pracê wymienionej w tym przepisie lub œwiadectwa
pracy dotycz¹cego ³¹cznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadaj¹cego przed zg³o-
szeniem ¿¹dania wydania œwiadectwa pracy, a pracodawca bêdzie obowi¹zany w takiej sytuacji wydaæ
œwiadectwo pracy w ci¹gu siedmiu dni od dnia z³o¿enia pisemnego wniosku pracownika.

Dokonuj¹c analizy przepisów §12 i §13, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dookreœlaj¹ one kwestiê terminu wydania
œwiadectwa pracy oraz gwarantuj¹ pracownikowi mo¿liwoœæ wyst¹pienia z ¿¹daniem wydania œwiade-
ctwa pracy w zwi¹zku z wygaœniêciem ka¿dej z terminowych umów o pracê lub œwiadectwa ³¹cznego
okresu zatrudnienia na podstawie takich umów. W œwietle nowych przepisów œwiadectwo pracy wyda-
wane bêdzie w dniu up³ywu terminu dwudziestu czterech miesiêcy liczonego od dnia zawarcia pierwszej
z tych umów. Je¿eli jednak rozwi¹zanie lub wygaœniêcie umowy o pracê nawi¹zanej przed up³ywem dwu-
dziestu czterech miesiêcy przypada po up³ywie tego terminu, œwiadectwo pracy wydaje siê w dniu roz-
wi¹zania lub wygaœniêcia takiej umowy o pracê.

Kolejna zmiana dotyczy art. 229 §1, który reguluje kwestiê wstêpnych badañ lekarskich. Stosownie do
tego artyku³u badaniom takim podlegaj¹ osoby przyjmowane do pracy, a tak¿e pracownicy m³odociani
przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których
wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci¹¿liwe. Nie podlega³y takim badaniom osoby
przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko, w takich samych warun-
kach pracy na podstawie kolejnej umowy zawartej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprze-
dniej umowy o pracê z tym pracodawc¹. Wprowadzona obecnie zmiana polega na tym, ¿e osoby ponownie
zatrudniane przez tego samego pracodawcê nie bêd¹ mia³y obowi¹zku przeprowadzania nowego bada-
nia, gdy przerwa w zatrudnieniu nie przekroczy trzydziestu dni.

Jest to istotne dookreœlenie, bowiem wprowadzone zosta³o kryterium „trzydzieœci dni”, zamiast s³owa
„bezpoœrednio”, co bez w¹tpienia doprecyzowuje brzmienie tego przepisu, a ponadto w pe³ni koreluje go
z §2 tego artyku³u, z którego wynika, ¿e po chorobie d³u¿szej ni¿ trzydzieœci dni pracownik podlega bada-
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niom kontrolnym. Jest to istotne, pracodawca nie mo¿e bowiem dopuœciæ do pracy pracownika bez aktu-
alnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku.

Wprowadzenie wspomnianych zmian ocenia siê pozytywnie, ich celem jest bowiem u³atwienie prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej poprzez zminimalizowanie biurokracji, zmniejszenie obci¹¿enia finan-
sowego firm oraz uproszczenie procedur, z drugiej zaœ strony chroni¹ one pracowników, zabezpieczaj¹c
w sposób nale¿yty ich prawa.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jesieni¹ ubieg³ego roku w Polsce mia³y miejsce tragiczne wypadki, które uzmys³owi³y nam wszystkim

skalê omijania przez przewoŸników transportu zbiorowego przepisów prawnych. Zmianie tego niepoko-
j¹cego stanu rzeczy s³u¿y miêdzy innymi modyfikacja kodeksu drogowego i stawek mandatów, która we-
sz³a w ¿ycie od nowego roku. Nowelizacja, któr¹ w tej chwili omawiamy, równie¿ wpisuje siê w nurt reform
prawa w zakresie transportu zbiorowego. Jej g³ównym za³o¿eniem jest mianowicie zmiana zasad prowa-
dzenia przewozu okazjonalnego.

Dotychczas ustawa o transporcie drogowym przewidywa³a przewóz osób samochodami osobowymi,
czyli po prostu taksówkami, oraz przewóz osób samochodami innymi ni¿ taksówki, tak zwany przewóz
okazjonalny. Ró¿nica miêdzy tymi dwoma sposobami tkwi³a miêdzy innymi w modelu zdobywania licen-
cji. Licencja na taksówkê jest bowiem udzielana na okreœlony pojazd i obszar, a liczba owych licencji re-
gulowana jest stosownymi uchwa³ami rad gmin. Liczba takich dokumentów musia³a siê œciœle pokrywaæ
z liczb¹ pojazdów posiadanych przez przedsiêbiorcê. Przedsiêbiorca chc¹cy zaj¹æ siê przewozem okazjo-
nalnym uzyskiwa³ jedn¹ licencjê na wykonywanie dzia³alnoœci oraz wypisy z licencji odpowiadaj¹ce licz-
bie zg³oszonych pojazdów. Nie móg³ on jednak umieszczaæ w tych pojazdach taksometrów, lamp
i urz¹dzeñ technicznych ani oznaczeñ z nazw¹ i danymi kontaktowymi firmy, czyli znaków, jakie powsze-
chnie spotykamy na zwyk³ych taksówkach.

W myœl nowelizacji przewóz okazjonalny bêdzie zmodyfikowany do wykonywania dzia³alnoœci z u¿y-
ciem samochodu przeznaczonego do przewodu co najmniej siedmiu osób, wliczaj¹c w to kierowcê. Jeœli
kierowca bêdzie porusza³ siê innym pojazdem, bêdzie podlega³ karze administracyjnej w wysokoœci 15 ty-
siêcy z³ oraz grzywnie za wykroczenie. Przewóz okazjonalny pojazdami mniejszymi ni¿ siedmioosobowe
bêdzie mo¿liwy jedynie w przypadku samochodów zabytkowych.

Przepisy przejœciowe noweli pozwalaj¹ na wykonywanie przewozu okazjonalnego na dotychczasowych
zasadach jeszcze przez rok od jej wejœcia w ¿ycie oraz brak w tym okresie ograniczenia liczby przeznaczo-
nych do wykonania licencji.

Nowoœciami w ustawie, któr¹ omawiamy, s¹ te¿ wprowadzenie terminu na egzamin koñcz¹cy szkole-
nie w zakresie transportu taksówk¹, przepadek licencji w przypadku odst¹pienia wypisu z niej osobie
trzeciej oraz zmiany zezwolenia wydanego na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogo-
wym, a tak¿e jego wygaœniêcie i cofniêcie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Projekt przekazany Wysokiej Izbie przez Sejm jest w swych za³o¿eniach
s³uszny, a regulacje w nim zawarte potrzebne. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na zdanie senackich legisla-
torów, którzy wskazali na pewne jego nieœcis³oœci oraz na sposób ich wyeliminowania. Pomys³y te, podob-
nie jak idea nowelizacji, s¹ w moim przekonaniu s³uszne. Dlatego zachêcam Wysok¹ Izbê do uchwalenia
zmian w ustawie o transporcie drogowym. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Ustawa ma na celu objêcie przewozów osób pojazdami samochodowymi wykonywanych na podstawie
licencji nietaksówkowej regulacjami w³aœciwymi dla taksówek. Nowelizacja okreœla, ¿e przewóz
okazjonalny wykonuje siê pojazdem konstrukcyjnie przystosowanym do przewozu powy¿ej siedmiu osób.

Przewidywana nowelizacja czyni zadoœæ ¿¹daniom korporacji taksówkarskich, lecz bije wprost w drob-
nych przedsiêbiorców trudni¹cych siê przewozem okazjonalnym osób w okreœlonych okolicznoœciach ta-
kich, jak œluby, imprezy okolicznoœciowe, wycieczki. Ustawodawca czyni wyj¹tek wobec osób posiada-
j¹cych pojazdy zabytkowe, co nie znajduje logicznego wyt³umaczenia, gdy¿ wynajem kilkunastometrowej
limuzyny z okazji œlubu bêdzie uniemo¿liwiony, zaœ przejazd trzydziestoletnim mercedesem ju¿ tak.

Przedmiotowy projekt zak³ada jednoczeœnie wprowadzenie podwójnej odpowiedzialnoœci za jeden czyn
– nielegalny przewóz okazjonalny – mianowicie odpowiedzialnoœci karnej za wykroczenie oraz bardzo wy-
sokiej jak na polskie warunki kary administracyjnej w kwocie 15 tysiêcy z³. Takie rozwi¹zanie mo¿e bu-
dziæ zastrze¿enia co do konstytucyjnoœci.

Zapowiadane w projekcie ustawy zmiany pomijaj¹ istotn¹ kwestiê limitowania licencji taksówkar-
skich. W trosce o jakoœæ us³ug nadal nale¿a³oby przeprowadzaæ egzaminy taksówkarskie, jednak¿e zgod-
nie z zasadami wolnorynkowymi trzeba uwolniæ korporacje taksówkarskie i zawód taksówkarza spod re-
glamentacji z minionego ustroju politycznego.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Celem przedstawionego projektu ustawy jest wprowadzenie zmian w przepisach prawa dotycz¹cych
zasad œwiadczenia us³ug polegaj¹cych na przewozie osób. Projekt ten jest po czêœci odpowiedzi¹ na
podnoszone od d³u¿szego czasu postulaty, mówi¹ce o potrzebie opracowania nowych regulacji w tym
zakresie. Przez wiele lat taksówkarze cieszyli siê niezachwian¹ pozycj¹, jeœli chodzi o œwiadczenie
zindywidualizowanych us³ug przewozu osób. Jednak na przestrzeni ostatnich lat nagminn¹ praktyk¹
sta³o siê œwiadczenie us³ug bêd¹cych w istocie us³ugami taksówkarskimi œwiadczonymi nie na
podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹, lecz jako przewóz okazjonalny.

Mo¿na oczywiœcie rozwa¿aæ, czy dzia³anie takie jest naruszeniem prawa, czy tylko wykorzystywaniem
luki prawnej w istniej¹cych przepisach. Niemniej jednak w mojej ocenie ustawodawca nie powinien pozo-
stawiaæ miejsca na takie w¹tpliwoœci. Trudno odmówiæ s³usznoœci stanowisku prezentowanemu przez
przedstawicieli œrodowisk zrzeszaj¹cych taksówkarzy. Podkreœlaj¹ oni, ¿e chc¹c pozostawaæ w zgodzie
z liter¹ prawa, musz¹ ponosiæ wiêksze koszty dzia³alnoœci, na przyk³ad dokonaæ zakupu kasy fiskalnej,
taksometru, ani¿eli przewoŸnicy, którzy nie dzia³aj¹ na podstawuie licencji taksówkowej. Istotne ró¿nice
dotycz¹ tak¿e samych warunków uzyskania licencji. Licencja taksówkowa wydawana jest bowiem na
konkretny pojazd i obszar dzia³alnoœci, a jej uzyskanie musi byæ poprzedzone zdaniem egzaminu. Ogólna
liczba licencji limitowana jest uchwa³¹ danego samorz¹du gminnego. W konsekwencji opisanej nieró-
wnoœci zasady uczciwej konkurencji mog¹ byæ zachwiane.

Dlatego te¿ w zaprezentowanym projekcie ustawy znalaz³y siê zapisy zmierzaj¹ce do wyraŸniejszego
rozdzielenia dzia³alnoœci polegaj¹cej na przewozie okazjonalnym od typowych przewozów taksówko-
wych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na dodane do art. 18 ust. 4a i 4b. Okreœlono w nich, ¿e przewóz
okazjonalny mo¿e byæ wykonywany pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do prze-
wozu powy¿ej siedmiu osób ³¹cznie z kierowc¹. Jedynym dopuszczalnym odstêpstwem od tego wymogu
mo¿e byæ przypadek, kiedy przewóz taki jest wykonywany pojazdem zabytkowym. Zatem zgodnie z wol¹
projektodawcy œwiadczenie us³ug przewozu osób, do których wykorzystywany bêdzie zwyk³y samochód
osobowy, wymagaæ bêdzie uzyskania licencji. Kolejne zwi¹zane z tym zmiany dotycz¹ uœciœlenia regulacji
odnosz¹cych siê do organizowania egzaminu w celu uzyskania przedmiotowych uprawnieñ. Aby unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa, ¿e dany podmiot poniesie straty z tytu³u wyd³u¿onego okresu oczekiwania na eg-
zamin, w projekcie przewidziano, ¿e egzamin powinien byæ przeprowadzony nie póŸniej ni¿ w ci¹gu szeœæ-
dziesiêciu dni od momentu z³o¿enia stosownego wniosku. Projektodawca przewidzia³ nadto rozszerzenie
katalogu kar ustawowych w taki sposób, aby mo¿liwe by³o karanie osób wykonuj¹cych przewóz okazjo-
nalny pojazdami niespe³niaj¹cymi okreœlonych kryteriów.

Wypracowanie ostatecznego brzmienia przedstawionego projektu ustawy nie jest jednak zadaniem
prostym. Nale¿y bowiem uwzglêdniæ s³uszne, aczkolwiek nierzadko sprzeczne interesy ró¿nych grup spo-
³ecznych. Dlatego te¿ kszta³t omawianego dzisiaj aktu istotnie ró¿ni siê od swojego pierwowzoru. Kolejne
zmiany by³y wynikiem wypracowywania po¿¹danego kompromisu. W dalszych pracach nad przedmioto-
wym projektem odniesiemy siê tak¿e do poprawek zg³oszonych przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej. Szczególnie istotne wydaj¹ siê komisyj-
ne poprawki, odnosz¹ce siê do brzmienia przepisów przejœciowych okreœlaj¹cych warunki, na jakich
mo¿liwe bêdzie kontynuowanie przewozów okazjonalnych po wejœciu w ¿ycie niniejszej nowelizacji.

Reasumuj¹c, przyznaæ nale¿y, ¿e ogólny kierunek zmian zaproponowanych w przedmiotowym projek-
cie ustawy jest s³uszny. Na akceptacjê zas³uguj¹ tak¿e propozycje poprawek zg³oszonych przez komisje.
Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jednym z istotnych za³o¿eñ ustawy jest uregulowanie kwestii zwolnienia od wymogu uzyskania po-

zwolenia na okazjonalny przewóz osób samochodami.
Zgodnie z propozycj¹ przewóz okazjonalny samochodami przeznaczonymi do przewozu mniej ni¿ sied-

miu osób bêdzie mo¿liwy jedynie w przypadku wykonywania przewozu szczególn¹ kategori¹ pojazdów –
samochodami zabytkowymi. Wydaje siê, ¿e intencja by³a taka, ¿eby to rozwi¹zanie umo¿liwi³o przedsiê-
biorcom œwiadcz¹cym przewóz osób podczas ró¿nego rodzaju uroczystoœci, na przyk³ad œlubów, prowa-
dzenia dzia³alnoœci na dotychczas obowi¹zuj¹cych zasadach. Ograniczenie œwiadczenia us³ug jedynie do
samochodu zabytkowego wywo³uje kontrowersje. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 39 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazdem zabytkowym jest pojazd wpisany do rejestru zabytków lub
znajduj¹cy siê w ewidencji zabytków albo wpisany do inwentarza muzealiów. Tym samym, jeœli chodzi
o zwolnienie, wykluczone zostaj¹ inne rodzaje samochodów, które ze wzglêdu na swoj¹ unikalnoœæ mog¹
s³u¿yæ do œwiadczenia us³ug podczas takich uroczystoœci. Oznacza to, ¿e osoby œwiadcz¹ce us³ugi za po-
moc¹ tego rodzaju pojazdów w terminie roku od wejœcia w ¿ycie ustawy bêd¹ zmuszone zaprzestaæ pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, bez mo¿liwoœci jej kontynuowania.

Nale¿y wskazaæ, i¿ omawiane rozwi¹zanie mo¿e wywo³ywaæ w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z konstytucj¹,
gdy¿ stanowi ograniczenie swobody wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ od wielu lat trwa w Polsce dyskusja dotycz¹ca bezpieczeñstwa osobistego osób osadzonych, które

w zwi¹zku z postêpowaniem karnym tocz¹cym siê z ich udzia³em pozostaj¹ w sytuacji powa¿nego zagro-
¿enia ¿ycia i zdrowia albo istnieje obawa co do takiego zagro¿enia. Poprawie tego bezpieczeñstwa s³u¿y
nowelizacja, któr¹ omawiamy w tym momencie.

Osadzony, a wiêc skazany b¹dŸ tymczasowo aresztowany, o którym wspomnia³em, mia³by byæ objêty
szczególn¹ ochron¹ w warunkach zwiêkszonej izolacji i dodatkowych zabezpieczeñ, takich jak kontrola
widzeñ, kontrola korespondencji, wzmo¿ona opieka lekarska, w tym równie¿ psychologiczna. Za zgod¹
osadzonego by³aby nawet mo¿liwoœæ stosowania wobec niego procedur analogicznych, jak w przypadku
wiêŸnia szczególnie niebezpiecznego, takich jak sta³e monitorowanie pomieszczenia, w którym przeby-
wa, ograniczenie jego poruszania siê poza oddzia³em, poddawanie go kontroli osobistej przy wyjœciu i po-
wrocie do celi, dodatkowe restrykcje dotycz¹ce widzeñ, spacerów, zabronienie noszenia w³asnej odzie¿y,
ale tak¿e udzielenie mu ochrony osobistej, podobnej do tej, jak¹ ma œwiadek koronny.

Za wiêŸniów szczególnie chronionych uznani bêd¹ ci, którzy uzyskaj¹ taki status na wniosek s¹du,
przed którym toczy siê postêpowanie karne, prokuratora nadzoruj¹cego postêpowanie przygotowawcze
lub te¿ samego osadzonego, po zasiêgniêciu opinii s¹du lub prokuratora, w zale¿noœci od tego, kto prowa-
dzi postêpowanie. Decyzjê co do technicznych aspektów postêpowania z osadzonym bêdzie podejmowa³
dyrektor zak³adu karnego lub aresztu œledczego. Bêdzie ona okreœlaæ czas trwania szczególnej ochrony
i bêdzie ona zaskar¿alna.

Ustawa wskazuje równie¿, ¿e szczególna ochrona mo¿e trwaæ nie d³u¿ej ni¿ do czasu ustania przyczyn
objêcia ni¹, okreœla te¿, ¿e w przypadku przeniesienia osadzonego do innego zak³adu lub aresztu bêdzie
mu przys³ugiwaæ identyczna ochrona bez koniecznoœci ponownego wystêpowania z wnioskiem.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Novum w kodeksie karnym wykonawczym jest w mojej opinii bardzo
istotne, a potrzeba jego wprowadzenia do naszego porz¹dku prawnego du¿a. Dlatego zachêcam Wysok¹
Izbê do poparcia omawianego w tej chwili projektu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Celem zmian, jakie maj¹ zostaæ wprowadzone do ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca
1997 r., jest znalezienie rozwi¹zania, które przynios³oby poprawê bezpieczeñstwa osobistego osób
skazanych. Pojawiaj¹ce siê co jakiœ czas w mediach doniesienia o niejasnych okolicznoœciach œmierci
osób oczekuj¹cych na proces lub odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci uprawniaj¹ do postawienia
tezy, ¿e obecnie stosowane œrodki izolacji i zabezpieczenia nie s¹ wystarczaj¹ce.

Dlatego te¿ projektodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ szerokiego wykorzystania instytucji szczególnej
ochrony poprzez wskazanie, ¿e dopuszczalne bêdzie jej stosowanie wobec osób tymczasowo aresztowa-
nych oraz skazanych nie tylko w trakcie postêpowania karnego, w którym dana osoba uczestniczy lub
uczestniczy³a w charakterze pokrzywdzonego, œwiadka, podejrzanego lub oskar¿onego, ale tak¿e po jego
zakoñczeniu. Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje nadto zapis, który uprawnia do przedsiêwziêcia œrodków
szczególnej ostro¿noœci nie tylko wtedy, gdy faktycznie wyst¹pi³o powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia tymczasowo aresztowanego lub skazanego, lecz ju¿ w momencie, gdy istnieje powa¿na obawa, ¿e za-
gro¿enie takie mo¿e wyst¹piæ. Przedstawiona zmiana umo¿liwi s³u¿bom penitencjarnym podejmowanie
odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych, uprzedzaj¹cych wyst¹pienie okreœlonego zagro¿enia, co, jak
s¹dzê, mo¿e mieæ kluczowe znaczenie dla osi¹gniêcia zamierzonych przez projektodawcê celów.

W dalszej czêœci projektu ustawy zosta³ okreœlony katalog dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ wobec osoby
skazanej b¹dŸ objêtej aresztem tymczasowym w przypadku stwierdzenia zasadnoœci objêcia tej osoby
szczególn¹ ochron¹. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dzia³ania te zosta³y podzielone na dwie grupy.
W pierwszej grupie znalaz³y siê œrodki, które mog¹ zostaæ zastosowane wobec ka¿dej osoby objêtej szcze-
góln¹ ochron¹, miêdzy innymi kontrola stanu zdrowia, udzielanie pomocy psychologicznej, sta³y nadzór,
kontrola rozmów w trakcie widzeñ, cenzura korespondencji. Ponadto za zgod¹ skazanego lub tymczaso-
wo aresztowanego mo¿liwe bêdzie zastosowanie dodatkowych œrodków bezpieczeñstwa polegaj¹cych na
objêciu takiej osoby ochron¹ osobist¹, o której mowa w ustawie o œwiadku koronnym, a tak¿e poddaniu
jej bardziej rygorystycznym warunkom odbywania kary, okreœlonym odpowiednio w art. 88b i 88c lub
art. 212b kodeksu karnego wykonawczego.

Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje tak¿e dopuszczenie dwojakiego trybu zainicjowania szczególnej ochro-
ny, która co do zasady bêdzie przyznawana na wniosek s¹du, przed którym toczy siê postêpowanie, pro-
kuratora prowadz¹cego lub nadzoruj¹cego postêpowanie przygotowawcze, a po zakoñczeniu postêpowa-
nia karnego – na wniosek sêdziego penitencjarnego. Niemniej jednak równie¿ sam skazany lub tymczaso-
wo aresztowany bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyst¹pienia do dyrektora zak³adu karnego lub aresztu œledczego
z umotywowanym wnioskiem o zastosowanie wobec niego przedmiotowej ochrony. Wniosek taki podlega
zaopiniowaniu przez w³aœciwy s¹d, prokuratora lub sêdziego penitencjarnego.

Wysoka Izbo! Przedstawione argumenty pozwalaj¹ uznaæ, ¿e projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy, nad którym dziœ siê pochylamy, niesie ze sob¹ zmiany potrzebne i oczekiwane.
Mam nadziejê, ¿e zmiany te faktycznie przynios¹ zdecydowan¹ poprawê bezpieczeñstwa osób przebywa-
j¹cych w zak³adach karnych lub aresztach œledczych. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Obowi¹zek wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie granicy pañstwowej nak³ada na nas wyrok Try-

buna³u Konstytucyjnego z 28 paŸdziernika 2008 r. Wyrok ów zakwestionowa³ zapis ustawy o ochronie
granicy pañstwowej dotycz¹ce zniszczenia obcego cywilnego statku powietrznego.

Zapis taki pojawi³ siê w polskim prawie w 2002 r. w zwi¹zku z atakami terrorystycznymi, jakie wstrz¹s-
nê³y œwiatem jesieni¹ 2001 r. G³osi³ on, ¿e je¿eli „cywilny statek powietrzny jest u¿yty niezgodnie z pra-
wem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten mo¿e byæ zniszczony
na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy o ochronie granicy pañstwowej”. Rozwa¿aj¹c ten przepis,
Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê na niedookreœlonoœæ sformu³owañ „wzglêdy bezpieczeñstwa”
i „u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem”. Narusza on te¿ wyra¿on¹ w konstytucji normê zak³adaj¹c¹
ochronê ¿ycia ludzkiego, gdy¿ pozwala zestrzeliæ samolot z pasa¿erami niebêd¹cymi bezpoœrednimi agre-
sorami i to w sytuacji bardzo ogólnikowo wyra¿onego zagro¿enia bezpieczeñstwa.

W takiej sytuacji ustawodawca proponuje wykluczenie mo¿liwoœci zestrzelenia obcego cywilnego stat-
ku powietrznego, na którego pok³adzie znajduj¹ siê osoby inne ni¿ zamachowcy, oraz dopuszczenie, po
zaistnieniu przes³anek wskazanych w ustawie, zestrzelenia ka¿dego obcego samolotu wojskowego,
a tak¿e cywilnego – w tym ostatnim przypadku tylko takiego, który nie posiada ¿adnych osób na pok³a-
dzie, albo posiada na pok³adzie jedynie zamachowców – w momencie, gdy samoloty takie naruszaj¹
w sposób nieuprawniony polsk¹ przestrzeñ powietrzn¹.

Nowelizacja wskazuje tak¿e dowódcê operacyjnego si³ zbrojnych jako jedynego uprawnionego do za-
stosowania wskazanych œrodków, modyfikuje przepis dotycz¹cy kompetencji dowódcy operacyjnego si³
zbrojnych do wykonywania zadañ ministra obrony narodowej w zakresie obrony granicy pañstwowej
w przestrzeni powietrznej w ten sposób, ¿e dowódca operacyjny wykonuje je przy pomocy organu dowo-
dzenia obron¹ powietrzn¹. Wprowadzona zostaje tak¿e mo¿liwoœæ upowa¿nienia kierownika jednostki
organizacyjnej si³ zbrojnych w³aœciwej w zakresie s³u¿by ruchu lotniczego do wydania zezwoleñ na prze-
kroczenie granicy Polski.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wszystkie te zmiany przyczyniaj¹ siê do wykonania niew¹tpliwie s³u-
sznego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Moim jednak zdaniem przed ich przyjêciem powinniœmy po-
chyliæ siê nad uwagami senackich legislatorów do omawianej przez nas ustawy. Chcia³bym tu przypom-
nieæ o trzech z nich. Pierwsza dotyczy kszta³tu zapisów art. 7 ust. 4 mówi¹cego, ¿e zadania w zakresie
ochrony granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej RP wykonuje dowódca operacyjny si³ zbrojnych
przy pomocy organu dowodzenia obron¹ powietrzn¹. Organ ten wskazuje w drodze rozporz¹dzenia Rada
Ministrów. Jak panie i panowie senatorowie mogli zauwa¿yæ w materia³ach dostarczonych nam przed po-
siedzeniem, rozwi¹zanie takie budzi niepokój senackich prawników. Podaj¹ tam oni jego przyczynê oraz
sposób rozwi¹zania tej kwestii. Po drugie, zastrze¿enia legislatorów budzi nowa, bardzo ogólna definicja
ataku o charakterze terrorystycznym. Po trzecie wreszcie, chodzi o termin wejœcia w ¿ycie noweli, który
wywo³uje koniecznoœæ szybkiego wprowadzenia rozporz¹dzeñ wykonawczych, a jak wiemy, nadmierna
szybkoœæ rzadko idzie w parze z jakoœci¹ stanowionego prawa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak ju¿ wspomnia³em, zapisy noweli ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej jawi¹ mi siê jako s³uszne, podobnie zreszt¹ jak uwagi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Gor¹co zachêcam do przyjêcia nowelizacji, jednak po gruntownym przejrzeniu i przedyskutowaniu jej za-
pisów. Dziêkujê za uwagê!
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Przyjêcie zmian w ustawie o ochronie granicy pañstwowej podyktowane jest koniecznoœci¹ wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego poprzez uwzglêdnienie sformu³owanych przez ten organ
wytycznych w zakresie dopuszczalnoœci zniszczenia obcego cywilnego statku powietrznego.

W wyniku przyjêcia przedstawionego projektu nast¹pi wyeliminowanie zwrotów nieostrych, pojawia-
j¹cych siê w dotychczasowym brzmieniu ustawy, w kontekœcie okreœlenia warunków upowa¿niaj¹cych
do zestrzelenia obcego cywilnego statku powietrznego. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym art. 18b ust. 2
pkt 3 lit. c ustawy o ochronie granicy pañstwowej ka¿dy cywilny statek powietrzny, który przekroczy³ gra-
nicê pañstwow¹ niezgodnie z przepisami i nie stosuje siê do wezwañ ani poleceñ pañstwowego organu
sterowania ruchem lotniczym, mo¿e zostaæ zestrzelony „gdy wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa,
a organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci informacje przekazane przez
pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym, stwierdzi, ¿e obcy statek powietrzny jest u¿yty do dzia-
³añ sprzecznych z prawem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza”.

Trudno chyba nie zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e dopuszczenie w majestacie prawa mo¿liwoœci zestrze-
lenia samolotu cywilnego z pasa¿erami lub za³og¹ na pok³adzie w przypadku, gdy przemawiaj¹ za tym
„wzglêdy bezpieczeñstwa” lub gdy samolot taki jest „u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem” nigdy nie
powinno mieæ miejsca. St¹d te¿ nale¿y przychyliæ siê do rozwi¹zania zaproponowanego w niniejszej no-
welizacji, zgodnie z którym dowódca operacyjny si³ zbrojnych bêdzie dysponowa³ uprawnieniem do ze-
strzelenia tylko takiego cywilnego statku powietrznego, „który nie posiada ¿adnych osób na pok³adzie lub
na pok³adzie którego znajduj¹ siê wy³¹cznie osoby zamierzaj¹ce u¿yæ tego statku powietrznego jako œrod-
ka ataku o charakterze terrorystycznym”. Ponadto tylko wobec takiego samolotu mo¿liwe bêdzie oddanie
strza³ów ostrzegawczych przez samolot przechwytuj¹cy.

Jednoczeœnie na potrzeby stosowania niniejszej procedury w projekcie ustawy znalaz³a siê definicja
ataku o charakterze terrorystycznym. Definicja ta nawi¹zuje do okreœlonego na gruncie prawa karnego
pojêcia przestêpstwa o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z art. 18b ust. 2b nowelizacji atakiem
o charakterze terrorystycznym jest czyn lub groŸba pope³nienia czynu, którego celem jest powa¿ne za-
straszenie wielu osób, zmuszenie organu w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pañ-
stwa albo organu organizacji miêdzynarodowej do podjêcia lub zaniechania okreœlonych czynnoœci b¹dŸ
wywo³anie powa¿nych zak³óceñ w ustroju lub gospodarce wy¿ej wymienionych podmiotów. Definicja ta
bêdzie stosowana tak¿e w przypadku dzia³añ podejmowanych wobec obcego wojskowego statku powie-
trznego.

Niew¹tpliwie s³usznym rozwi¹zaniem jest tak¿e skupienie wszelkich kompetencji do podejmowania
dzia³añ w przypadku nieuprawnionego przekroczenia granicy pañstwowej przez obcy statek powietrzny
w rêkach dowódcy operacyjnego si³ zbrojnych, mówi o tym art. 18b ust. 3 projektu ustawy. Nale¿y oczeki-
waæ, ¿e zabieg ten pozwoli znacznie ograniczyæ ryzyko powstania sporów kompetencyjnych z innymi pod-
miotami w przypadku, gdyby zaistnia³a pilna koniecznoœæ podjêcia dzia³añ obronnych.

Reasumuj¹c, poddany pod dyskusjê projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
zas³uguje na pozytywn¹ ocenê. Po pierwsze, zmierza on do wyeliminowania zasygnalizowanych przez
Trybuna³ Konstytucyjny niezgodnoœci z ustaw¹ zasadnicz¹. Po drugie, w konsekwencji jego przyjêcia na-
st¹pi doprecyzowanie istniej¹cych procedur, co bez w¹tpienia sprzyjaæ bêdzie podejmowaniu s³usznych
i szybkich decyzji w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej. Dlatego te¿, ¿ywi¹c nadziejê, ¿e dzisiej-
sze rozwa¿ania w przedmiotowej materii nigdy nie wyjd¹ poza wymiar czysto teoretyczny, proszê Wysok¹
Izbê o przyjêcie zaproponowanych zmian. Dziêkujê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z niepokojem przyjmujê decyzjê o nieujêciu obwodnicy Ujœcia zaplanowanej w przebiegu drogi krajo-
wej S11 w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”.

Niepodjêcie szybkiej i pe³nej modernizacji tej drogi nie tylko stanowi barierê dla rozwoju i dla nowych
inwestycji w kilku wa¿nych regionach, ale równie¿ przybli¿a moment katastrofy komunikacyjnej, jako ¿e
przelotowoœæ „jedenastki” ju¿ dziœ jest znacznie mniejsza. W wielu miejscowoœciach dokuczliwoœæ ha³asu
i spalin jest tak du¿a, ¿e zdeterminowane spo³ecznoœci lokalne organizuj¹ komitety, aby protestowaæ
przeciwko dalszemu odk³adaniu inwestycji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jak w najbli¿szym czasie wygl¹daj¹ plany inwestycyjne w stosunku do drogi S11 w Wielkopolsce?
2. W jakim czasie przewiduje Pan Minister realizacjê obwodnicy Ujœcia i Pi³y?
3. Na jakim etapie zaawansowania s¹ starania o wpisanie drogi S11 do transeuropejskiej sieci trans-

portowej TEN-T?

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i se-
natora (ujednolicony tekst ustawy opracowany na podstawie: DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199; z 2004 r.
nr 116 poz. 1202 i nr 210 poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414 oraz z 2006 r. nr 104
poz. 708) oraz kieruj¹c siê szeroko pojêtym interesem spo³ecznym oraz s³usznym interesem mojego wy-
borcy, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci podjêcia interwencji maj¹cej na
celu doprowadzenie do sprywatyzowania spó³ek: Zak³ad Armatury „Chemar” Sp. z o.o. i „Odlewnia Che-
mar” Sp. z o.o.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych krokach lub decyzjach, jakie
Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informujê, ¿e na mój dy¿ur senatorski zg³osili siê przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych
funkcjonuj¹cych w Zak³adach Urz¹dzeñ Chemicznych i Armatury Przemys³owej „Chemar” SA w Kiel-
cach. Jako reprezentanci pracowników zatrudnionych w Grupie Kapita³owej „Chemar” SA poprosili
mnie o podjêcie interwencji w sprawie niemo¿noœci sprywatyzowania dwóch wskazanych spó³ek.

Podzielaj¹c stanowisko przedstawicieli za³ogi tych zak³adów, pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na
to, ¿e dotychczas prowadzona prywatyzacja spó³ek z Grupy Kapita³owej „Chemar” SA zakoñczy³a siê suk-
cesem, przedsiêbiorstwa te znalaz³y inwestorów zagranicznych, doskonale radz¹ sobie dziœ na konku-
rencyjnym rynku, osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki finansowe i zatrudniaj¹ nowych pracowników.

Jedynym rozwi¹zaniem dla dwóch wymienionych zak³adów jest pod¹¿anie t¹ sam¹ drog¹, czyli jak
najszybsze ich sprywatyzowanie. Zaniechanie takiej œcie¿ki b¹dŸ jej ci¹g³e wyd³u¿anie bêdzie oznacza³o
dla tych niedoinwestowanych, przestarza³ych technologicznie, ma³o konkurencyjnych przedsiêbiorstw
rych³y upadek.

Proces prywatyzacji przedmiotowych spó³ek ci¹gnie siê ju¿ od kilku lat, nie przynosz¹c widocznych,
po¿¹danych efektów. Ostatnia próba znalezienia inwestora równie¿ nie przynios³a zadowalaj¹cego rezul-
tatu. Co wiêcej, za³oga otrzyma³a informacjê, ¿e w bie¿¹cym roku nie planuje siê podejmowaæ dalszych
dzia³añ zmierzaj¹cych do tego. Taka informacja spowodowa³a, ¿e pracownicy przedmiotowych zak³adów
poczuli siê w najwy¿szym stopniu zaniepokojeni.

Szanowny Panie Ministrze! Pragnê wyraziæ moje g³êbokie zaniepokojenie sytuacj¹, jaka zaistnia³a
w przedmiotowej sprawie i która sk³oni³a mnie do podjêcia niniejszej interwencji.

Z przedstawionego przez przedstawicieli za³ogi stanu faktycznego nale¿y wysnuæ wniosek, i¿ zachodzi
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e decyzja o niepodejmowaniu pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowa-
dzenia prywatyzacji mo¿e mieæ wielce negatywny skutek zarówno dla pracowników spó³ek, jak i dla ca³e-
go mocno dotkniêtego bezrobociem regionu. Efektem takiego zaniechania bêdzie najpewniej upadek tych
firm, a co za tym idzie, zasilenie du¿ego ju¿ grona bezrobotnych z terenu Kielc i okolic kolejnymi piêciuset
osobami.

Dlatego te¿ jako senator ziemi œwiêtokrzyskiej, który czuje siê zobowi¹zany interweniowaæ we wszel-
kich sprawach dotycz¹cych poprawy warunków ¿ycia jej mieszkañców, kieruj¹c siê interesem spo³ecz-
nym, a tak¿e s³usznym interesem moich wyborców, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
zasadnoœci podjêcia interwencji maj¹cej na celu zainicjowanie jak najszybszych dzia³añ zmierzaj¹cych
do skutecznego sprywatyzowania wskazanych przedsiêbiorstw.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych krokach lub decyzjach, jakie
Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polska przed dniem 12 grudnia 2010 r. mia³a obowi¹zek wprowadziæ w ¿ycie now¹ ustawê o odpadach,

transponuj¹c¹ za³o¿enia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa ta jest bardzo korzystna dla powsze-
chnych w ca³ym œwiecie, dominuj¹cych w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, alternaty-
wnych wobec spalania technologii unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dziêki
którym przetwarza siê obecnie 30% odpadów zakaŸnych w Polsce. Obecna ustawa o odpadach daje wy-
j¹tkowo uprzywilejowan¹ pozycjê spalarniom odpadów medycznych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, na jakim etapie jest wdra¿anie w naszym
kraju dyrektywy 2008/98/WE. I czy planowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê podmiotów stosu-
j¹cych technologie alternatywne przed utrat¹ prawa do eksploatacji i instalacji do spalania odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych, a jeœli tak, to jakie?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³a petycja mieszkañców Krasnegostawu o nastêpuj¹cej treœci.
„My ni¿ej podpisani mieszkañcy Krasnegostawu zwracamy siê do Pana z proœb¹ o pomoc w sprawie za-

lewania i podtapiana przez rzekê Wieprz naszych dzia³ek i budynków. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest niew³aœciwa, a wrêcz szkodliwa gospodarka wodna prowadzona przez Wojewódzki Zarz¹d Me-
lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie, polegaj¹ca na dokonywaniu niekontrolowanych zrzutów wody ze
zbiornika wodnego w Nieliszu. Wybudowany zbiornik mia³ pe³niæ funkcjê retencyjn¹, ³agodziæ zagro¿enie
przed powodzi¹ w okresie du¿ej wody wiosennej oraz w przypadku d³ugotrwa³ych ulewnych deszczy.
Obecnie nie wiemy, jakie jest jego przeznaczenie – czy tylko dla wêdkarzy i na rekreacjê, a mo¿e na cele
komercyjne (piêtrzenie wody dla zainstalowanej turbiny). Uwa¿amy, ¿e wszystkie te cele mo¿na zrealizo-
waæ, maj¹c na uwadze, ¿e priorytetem jest ochrona przed powodzi¹. Zrzuty wody ze zbiornika w najbar-
dziej niekorzystnym czasie skutkuj¹ sta³ym, rokrocznym, wylewaniem rzeki Wieprz i zalewaniem na-
szych domów oraz dzia³ek. Bardzo niekorzystnym, groŸnym dzia³aniem jest sta³e piêtrzenie wody na ta-
mie w Borowicy. Trudno to zrozumieæ. Nawet w okresach du¿ej wody jest ona piêtrzona, a na kana³
Wieprz-Krzna jest puszczana minimalnie. Skutek jest taki, ¿e w Krasnymstawie nawet w lecie i okresie,
kiedy nie ma opadów deszczu, stan Wieprza jest bardzo wysoki.

W budynkach nastêpuje podsi¹kanie wody gruntowej, niszczej¹ fundamenty, posadzki, zawilgacaj¹
siê œciany. Na dzia³kach wszystko przemaka i gnije. Wielokrotnie zwracaliœmy siê do ró¿nych w³adz,
w tym do zarz¹dcy rzeki Wieprz, to jest do WZM i UW w Lublinie. Nasze wieloletnie i wielokrotne proœby
nie odnosz¹ jednak skutku. Otrzymujemy lakoniczne odpowiedzi, a ¿adnych dzia³añ w tym zakresie nie
ma. Wystarczy na pocz¹tek odrobinê dobrej woli, to jest puszczenie wody na kana³ i dokonywanie zrzu-
tów ze zbiornika Nielisz w odpowiednich momentach. To nic nie kosztuje, potrzebna jest tylko odrobina
racjonalnego myœlenia oraz odrzucenie instrukcji i wytycznych”.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwzglêdnienie próœb pokrzyw-
dzonych mieszkañców Krasnegostawu i podjêcie zdecydowanych rozwi¹zañ systemowych w przedmioto-
wej sprawie.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich tygodniach prawie ca³a Polska z zainteresowaniem przygl¹da siê dzia³aniom kierowanego
przez Pana resortu. Uwaga Polaków jest zwrócona przede wszystkim na dwie sprawy: na stan transportu
kolejowego oraz na plany budowy dróg.

Ze szczególnym niepokojem œledzê wraz z obywatelami naszego kraju doniesienia o tym, które odcinki
autostrad lub dróg ekspresowych nie bêd¹ realizowane w najbli¿szym czasie. Zamiast regularnych ra-
portów o kolejnych etapach realizacji planu budowy nowych dróg Polacy otrzymuj¹ informacje o mobili-
zacji kolejnych regionów w obronie obiecanych im inwestycji drogowych. Obserwujemy wielk¹ mobiliza-
cjê lokalnych spo³ecznoœci Lublina i Lubelszczyzny, regionów po³o¿onych wzd³u¿ trasy S7 z Warszawy do
Krakowa, pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego, które wraz ze Szczecinem upomina siê o brakuj¹cy
odcinek trasy S3 miêdzy Gorzowem a Miêdzyrzeczem.

Do lokalnych spo³ecznoœci, które wystêpuj¹ w obronie swoich interesów, w obronie bezpieczeñstwa
mieszkañców i szans rozwoju gospodarczego, do³¹czy³o równie¿ moje miasto, Strzelce Krajeñskie w wo-
jewództwie lubuskim, które liczy³o na pomoc Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w budo-
wie obwodnicy miasta w ci¹gu drogi krajowej nr 22. Z og³oszonego przez Ministerstwo Infrastruktury
„Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2011–2015” wynika, i¿ budowa obwodnicy Strzelec Kra-
jeñskich nie jest planowana w najbli¿szych kilku latach. Bardzo poruszone t¹ informacj¹ s¹ w³adze sa-
morz¹dowe Strzelec Krajeñskich, które zgodnie z porozumieniem zawartym z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Krajowych i Autostrad przygotowa³y dwie koncepcje przebiegu obwodnicy. Brak pañstwowego wspar-
cia dla budowy obwodnicy oburzy³ równie¿ mieszkañców miasta, którzy prowadz¹ akcjê zbierania pod-
pisów pod ide¹ poparcia budowy nowej drogi odci¹¿aj¹cej miasto.

W zwi¹zku z tak du¿ym poruszeniem spo³ecznym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie
informacji dotycz¹cej planów budowy obwodnicy miasta Strzelce Krajeñskie. Czy obwodnica ta jest
w ogóle w planach finansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Je¿eli tak, to jaki jest
realny czas realizacji tej inwestycji? Je¿eli zaœ budowa tej¿e drogi nie jest planowana, to bêdê wdziêczny
za przedstawienie uzasadnienia takiego stanowiska.

Pragnê w tym miejscu przypomnieæ, i¿ budowa obwodnicy le¿y nie tylko w interesie mieszkañców mia-
sta i regionu, ale i w ¿ywotnym interesie publicznym. Przemawia za tym kilka argumentów. Z oficjalnych
danych GDKiA wynika, i¿ natê¿enie ruchu na tej drodze wynosi 720,8 auta na godzinê, co daje 17 300 sa-
mochodów na dobê. Droga krajowa nr 22 prowadzi dok³adnie przez samo centrum miasta, co powoduje,
¿e niemal ka¿dy mieszkaniec musi tê drogê na co dzieñ przekraczaæ. Szczególnie niebezpieczne jest to dla
dzieci, które s¹ zmuszone przechodziæ przez drogê nr 22 w drodze do szkó³.

Przebieg przez miasto drogi krajowej nr 22 wywodzi siê jeszcze z czasów póŸnego œredniowiecza, kiedy to
ulice miejskie nie by³y przygotowane do obs³ugi takiej liczby pojazdów. A w odleg³oœci 100 m od drogi nr 22
znajduje siê kilka unikatowych œredniowiecznych zabytków takich, jak trzynastowieczny gotycki koœció³
mariacki, piêtnastowieczna brama miejska oraz trzynastowieczne mury obronne opasuj¹ce miasto pier-
œcieniem d³ugoœci 1640 m. To w³aœnie zespó³ œredniowiecznych fortyfikacji miejskich czyni Strzelce Kra-
jeñskie miastem wyj¹tkowym, które mo¿na œmia³o nazwaæ polskim Carcassonne. Niestety, kamienne mu-
ry s¹ w bardzo z³ym stanie, widoczne s¹ liczne, groŸne pêkniêcia, które mog¹ doprowadziæ je do ruiny, je¿eli
w porê nie zostan¹ podjête prace konserwatorskie. Rewitalizacja murów poch³onie jednak ogromne pie-
ni¹dze z bud¿etu centralnego, które moga siê okazaæ pieniêdzmi wyrzuconymi w b³oto, je¿eli w porê nie uda
siê wyprowadziæ z miasta ruchu tranzytowego poprzez budowê obwodnicy.

Maj¹c to wszystko na uwadze, pozwalam sobie zwróciæ uwagê Pana Ministra na problem strzeleckiej
obwodnicy i apelujê o dzia³ania, które podyktowane s¹ przede wszystkim racjonalnym podejœciem do wy-
dawania pieniêdzy publicznych. Lepiej jest bowiem wydaæ je raz w odpowiednim momencie na budowê
obwodnicy, ni¿ ponosiæ koszty ratowania zabytków, które po renowacji nadal bêd¹ niszcza³y i wymaga³y
kolejnych pieniêdzy nie tylko na ich rewitalizacjê, ale równie¿ na zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców zagro¿onych ich pogarszaj¹cym siê stanem.

Zapraszam do odwiedzenia miejskiej strony internetowej, gdzie bêdzie móg³ Pan Minister bli¿ej zapoz-
naæ siê z zabytkami miasta. Je¿eli Pan Minister zechcia³by osobiœcie odwiedziæ miasto i zapoznaæ siê bli-
¿ej z przedstawionym przeze mnie problemem – zapraszam serdecznie.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

oraz senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy siê do Panów Ministrów z proœb¹ o interwencjê w sprawie ochrony siedlisk jerzyków (apus

apus), ptaków objêtych ochron¹ gatunkow¹ œcis³¹ na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (DzU z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 t. j.) oraz rozporz¹dzenia ministra œrodowiska z dnia 28 wrzeœ-
nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t (DzU nr 220 poz. 2237).

Zakaz niszczenia siedlisk gatunków zwierz¹t podlegaj¹cych ochronie prawnej dotyczy równie¿ jerzy-
ków gnie¿d¿¹cych siê w budynkach, a w szczególnoœci w stropodachach. Zastosowanie znajduj¹ tu rów-
nie¿ przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony œrodowiska (DzU z 2008 r. nr 25 poz. 150
t. j.) oraz przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie
(DzU nr 75 poz. 493). Zgodnie z art. 6 ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie „ile-
kroæ w ustawie jest mowa o (…) chronionych siedliskach przyrodniczych, rozumie siê przez to (...) siedlis-
ka oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych”. Art. 9 tej ustawy stanowi, ¿e w razie wyst¹pienia szkody
podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska obowi¹zany jest podj¹æ niezw³ocznie dzia³ania zapobiegawcze.
W rozdziale VI ustawy („Przepisy karne”) art. 28 stanowi, i¿ „kto bêd¹c obowi¹zany na podstawie art. 9,
nie podejmie dzia³añ zapobiegawczych lub naprawczych, podlega karze grzywny”. Z kolei kodeks karny
w art. 181 stanowi, ¿e „kto powoduje znaczne szkody w œrodowisku, podlega karze pozbawienia wolnoœci
od 3 miesiêcy do 5 lat”. Prawo wyraŸnie wiêc chroni tak¿e jerzyki i nakazuje dzia³ania naprawcze.

Utrzymanie du¿ej populacji jerzyków zapewnia równowagê biologiczn¹ – jerzyki zjadaj¹ bowiem tyle
owadów, ¿e potrafi¹ ochroniæ nas przed plag¹ much, komarów czy meszek. Jerzyki przylatuj¹ do Polski
w kwietniu i pozostaj¹ do po³owy sierpnia. S¹ ptakami spêdzaj¹cymi prawie ca³e ¿ycie w powietrzu (op-
rócz okresów wysiadywania jaj i karmienia m³odych) i ¿ywi¹ siê wy³¹cznie owadami, a ka¿dy z nich prze-
latuje dziennie oko³o tysi¹ca kilometrów. Nie wymagaj¹ dokarmiania, nie brudz¹ elewacji ani swojego
otoczenia (ich odchody s¹ praktycznie niedostrzegalne, rozpylaj¹ siê w powietrzu). Naturalnym siedlis-
kiem jerzyków s¹ wysokie budynki i budowle, a w szczególnoœci otwory w stropodachach.

Niestety, populacja jerzyków w Polsce gwa³townie maleje. Na zagro¿enie gatunku wp³ynê³y nastêpu-
j¹ce czynniki: zmiany w technologii budowy obiektów, coraz dok³adniejsze wi¹zania elementów kon-
strukcji bez pozostawiania otworów i szczelin; wielka akcja termomodernizacji budynków i zwi¹zane
z tym zamykanie wszystkich otworów wentylacyjnych oraz wype³nianie stropodachów materia³ami
o w³aœciwoœciach toksycznych dla ¿ywych organizmów; tendencja inwestorów i w³aœcicieli budynków do
zabezpieczania elewacji przed zabrudzeniem przez ptaki.

Organizacje spo³eczne zaanga¿owane w ochronê przyrody wskazuj¹, ¿e w programie studiów podyplo-
mowych dla audytorów termomodernizacji nie ma nawet wzmianki o ochronie œrodowiska i ¿e w trakcie
remontów zabytkowych budowli zamyka siê istniej¹ce od setek lat otwory, dotychczas stanowi¹ce sied-
liska jerzyków.

Dlatego w³aœnie zwracamy siê z proœb¹ do Panów Ministrów o spowodowanie, aby zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym nas wszystkich prawem ochrony œrodowiska nie dopuszczaæ wiêcej do wyrz¹dzania szkód i podj¹æ
dzia³ania naprawcze. Tylko zdecydowane dzia³anie Panów Ministrów mo¿e zmieniæ stan lekcewa¿enia
prawa o ochronie przyrody i œrodowiska. Wystarczy przecie¿, ¿e projektant, wykonawca, inspektor nad-
zoru budowlanego, audytor czy nawet bank wyp³acaj¹cy premiê termomodernizacyjn¹ bêd¹ przestrze-
gaæ prawa, a rozwi¹¿e to problem ochrony siedlisk po¿ytecznych ptaków.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wnoszê o podjêcie prac legislacyjnych maj¹cych na celu wprowadzenie mo¿liwoœci korzystania z urlo-

pu macierzyñskiego przez uczennice szkó³ œrednich bêd¹ce w ci¹¿y oraz po urodzeniu dziecka.
Obecnie uczennica posiadaj¹ca stosowne zaœwiadczenie mo¿e bez ograniczenia korzystaæ z pobiera-

nia lekcji w miejscu zamieszkania, z tak zwanych lekcji domowych. Z jednej strony bud¿ety gmin ob-
ci¹¿one s¹ dodatkowymi kosztami godzin nadliczbowych lekcji udzielanych w mieszkaniu uczennicy,
z drugiej strony nauczyciele wskazani do udzielania tych lekcji ponosz¹ koszty zwi¹zane z dojazdem oraz
trac¹ czas na dotarcie do mieszkania uczennicy, co w du¿ych aglomeracjach stanowi powa¿ny problem.
Dodam równie¿, ¿e nauczyciele ci czêsto nara¿eni s¹ na wykonywanie dodatkowej pracy w niebezpiecz-
nych warunkach, na przyk³ad ze wzglêdu na hodowane w mieszkaniach du¿e i niebezpieczne psy lub
zwierzêta egzotyczne.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz
do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na utrudniony dostêp g³uchoniemych do pe³nego odbioru programów telewizyjnych proszê

o wprowadzenie w TVP pewnej liczby filmów, w tym zagranicznych, w których zamiast t³umacz¹cego dialogi
lektora bêdzie dostêpna oryginalna wersja jêzykowa z zamieszczonymi napisami w jêzyku polskim.

Uwa¿am, ¿e ta zmiana wp³ynie pozytywnie na pog³êbianie znajomoœci jêzyków obcych w spo³eczeñ-
stwie polskim.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej, ministra finansów
Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej Jana R¹czki

Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê za odpowiedzi na moje pisma dotycz¹ce problemu wy³¹czenia wydatków obarczonych b³ê-

dem systemowym z refundacji w ramach p³atnoœci przekazywanych beneficjentom Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Œrodowisko” w ramach dzia³añ 1.1 i 1.2, a w szczególnoœci wysokoœci na³o¿onej ko-
rekty finansowej. Wyjaœniaj¹ one wiele poruszonych przeze mnie kwestii, jednak niewystarczaj¹co mnie
satysfakcjonuj¹.

Pañstwa odpowiedzi pokazuj¹, i¿ poruszony przeze mnie problem nie jest przypadkiem odosobnio-
nym, a wysokoœæ nak³adanych korekt / wy³¹czeñ wydatków wynosi co najmniej kilkadziesi¹t milionów
z³otych w skali kraju. Stanowi to zagro¿enie, jeœli chodzi o realnoœæ zakoñczenia wa¿nych i potrzebnych
Polsce inwestycji infrastrukturalnych.

Wskazuj¹ Pañstwo, i¿ naruszenie stanowi b³¹d systemowy wynikaj¹cy z niedostosowania prawa pol-
skiego do przepisów wspólnotowych. Proszê o wskazanie konkretnych zapisów w aktach prawa wspólno-
towego uzasadniaj¹cych poprawnoœæ stanowiska instytucji zarz¹dzaj¹cej. Proszê tak¿e o wskazanie wy-
ników audytu KE (kopie raportów), na które powo³uje siê IZ w Zaleceniach.

Uprzejmie proszê tak¿e o wyjaœnienie, co pañstwo rozumiej¹ poprzez stwierdzenie „beneficjent mo¿e
zaproponowaæ do refundacji inne wydatki, które nie s¹ obarczone b³êdem skutkuj¹cym potr¹cenie z puli
wydatków danego projektu”. Jak beneficjent ma przedstawiæ inne wydatki, skoro wszystkie s¹ opisane
we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie z za³¹cznikami? Czy nale¿y to rozumieæ
jako dopuszczenie przez IZ zmian w projektach?

Wyra¿am g³êbokie zaniepokojenie tym, i¿ w dalszym ci¹gu brakuje mechanizmów unikania skutków
tego typu nieprawid³owoœci przez beneficjentów oraz tym, i¿ mimo deklaracji zarówno Pañstwa, jak i IZ
POIiŒ o braku zamiarów karania beneficjentów, to w³aœnie na nich spoczywaæ bêdzie ca³y ciê¿ar b³êdów
pope³nionych przez wdra¿aj¹cych programy ze œrodków UE. W zwi¹zku z takimi dzia³aniami, bior¹c pod
uwagê istotn¹ nierównowagê si³ miêdzy instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ a beneficjentami, wrêcz nale¿y postawiæ
pytanie o realn¹ mo¿liwoœæ wykonania przez Polskê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z akcesji do Unii Europej-
skiej. Jeœli jest to – a jest – niezawiniony przez beneficjentów b³¹d systemowy, to oczywiste powinno byæ
przejêcie ciê¿aru skutków finansowych przez instytucje zarz¹dzaj¹ce, a œrodki finansowe winny byæ za-
bezpieczone przez bud¿et pañstwa.

Proszê o informowanie mnie o nastêpnych konsekwencjach wyci¹gniêtych wobec wszystkich oœmiu
beneficjentów, o których Pañstwo napisali.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Z przykroœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o od³o¿eniu w czasie budowy drogi S3 na odcinkach Nowa Sól –

Legnica oraz Legnica – Lubawka. Niezrozumia³e s¹ dla mnie powody, dla których ta newralgiczna dla ca-
³ej zachodniej Polski inwestycja komunikacyjna zosta³a odsuniêta na dalszy plan. Jest to dzia³anie nie-
zrozumia³e tak¿e ze wzglêdu na kontekst miêdzynarodowy tej drogi, która ma byæ czêœci¹ Œrodkowoeuro-
pejskiego Korytarza Transportowego (CETC). Inwestycja by³aby te¿ znacznym u³atwieniem komunika-
cyjnym w zwi¹zku ze wzmo¿onym nap³ywem kibiców podczas Euro 2012, którego obs³uga bêdzie wyzwa-
niem i egzaminem z przygotowania kraju do tak znacz¹cej imprezy. A tak¿e przez ten pryzmat oceniaæ nas
bêdzie spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e budowa drogi S3 jest istotna tak¿e z gospodarczego punktu widzenia, poniewa¿
podnosi atrakcyjnoœæ terenów inwestycyjnych, w tym tych objêtych granicami specjalnych stref ekono-
micznych zlokalizowanych w zachodniej Polsce. Ponadto inwestycja ta jest szans¹ dla miast le¿¹cych na
trasie S3 i ich samorz¹dów. Wybudowanie tej drogi bêdzie mia³o bardzo korzystny wp³yw na poziom ru-
chu w miastach poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego na maj¹ce powstaæ w przebiegu trasy nowe
obwodnice. W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ wiele samorz¹dów poczyni³o ju¿ przygotowania, wykona³o spory
wysi³ek i ponios³o spore nak³ady na rozwi¹zania pozwalaj¹ce w jak najwiêkszym stopniu wykorzystaæ
szansê, jak¹ jest dostêp do nowoczesnego ci¹gu komunikacyjnego. Mieszkañcy Legnicy licz¹ na dobre
skomunikowanie miasta z powstaj¹cym cmentarzem; Lubin, Jawor, Bolków czekaj¹ na obwodnice. Przy-
k³ady mo¿na by mno¿yæ.

Budowa S3 rozwi¹¿e wiele problemów komunikacyjnych, nie tylko w kategoriach tranzytu – w wielu
przypadkach pozytywnie odbije siê tak¿e na uk³adach komunikacyjnych aglomeracji. Dlatego od³o¿enie
realizacji tej inwestycji uwa¿am za szkodliwe i niezrozumia³e. W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra
o przybli¿enie powodów, dla których realizacja tej strategicznej dla pañstwa inwestycji zosta³a przesuniê-
ta, oraz proszê o podanie wi¹¿¹cego kalendarza dotycz¹cego wykonania tej inwestycji, a tak¿e sposobu
i kwot jej finansowania z podzia³em na lata: 2011, 2012 i 2013.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z opublikowaniem raportu Miêdzypañstwowego Komitetu Lotniczego MAK nasuwa siê wie-

le w¹tpliwoœci dotycz¹cych dalszego wyjaœniania przyczyn katastrofy smoleñskiej. Na wstêpie rodzi siê
pytanie, jaki jest stosunek polskiego rz¹du do dokumentu, którego projekt zosta³ uznany za nie do przy-
jêcia, a finalny kszta³t kreuje niekorzystny wizerunek naszego kraju. Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest to, jakie
kroki zamierza podj¹æ polski rz¹d w zwi¹zku z opublikowanym raportem, oraz czy posiada harmonogram
dalszych dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie przyczyn katastrofy.

Jak informowa³a agencja ITAR-TASS, w sprawie raportu MAK odby³a siê rozmowa telefoniczna prezy-
dentów Polski i Rosji. Rodzi siê pytanie, czy prezydent i rz¹d mówi¹ jednym g³osem w sprawie oceny ra-
portu, oraz czy s¹ prowadzone konsultacje na linii prezydent – rz¹d w sprawie dzia³añ podejmowanych
w tej kwestii.

Kto i kiedy w imieniu rz¹du RP w trakcie pierwszych godzin po katastrofie zdecydowa³, ¿e ewidentny,
opisany wprost w ustawie lot wojskowy zosta³ uznany za lot cywilny, co w konsekwencji doprowadzi³o do
obecnej sytuacji?

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

oraz senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Og³oszony zosta³ ostateczny raport rosyjskiego MAK. Raport ten jest dokumentem techniczno-

-lotniczym. MAK, bêd¹cy g³ównie rosyjsk¹ komisj¹ badania wypadków lotniczych, nie orzeka o winie ani
o odpowiedzialnoœci, ani w sensie prawnokarnym, ani cywilnoprawnym. Dopiero postêpowanie s¹dowe
mo¿e wskazaæ winnych. Wówczas dopiero przyjdzie czas na okreœlenie konsekwencji cywilnoprawnych
tych ustaleñ.

Dlaczego wiêc ju¿ dziœ za poœrednictwem mediów Prokuratoria Generalna kieruje do rodzin ofiar kata-
strofy smoleñskiej propozycje ugodowe? Przecie¿ ich realizacja musi poczekaæ na zakoñczenie postêpo-
wania, nie wiemy z góry, jak d³ugo. Jaki jest cel tych dzia³añ Prokuratorii Generalnej? Czy chodzi o to, by
opiniê publiczn¹ wrogo nastawiæ do rodzin ofiar poprzez epatowanie astronomicznymi dla przeciêtnego
rodaka kwotami?

Witold Idczak
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Miejskiej w Lesznie w sprawie przesuniêcia w czasie
budowy ekspresowej S5 na odcinku Poznañ – Wroc³aw.

W uzasadnieniu czytamy: poza autostrad¹ A2, droga ekspresowa S5 jest drug¹ co do wa¿noœci drog¹
przebiegaj¹c¹ przez Wielkopolskê. Ma ona odci¹¿yæ przeci¹¿on¹ ju¿ dzisiaj na wiêkszoœci odcinków drogê
krajow¹ nr 5 i usprawniæ ruch tranzytowy, miêdzynarodowy w kierunku pó³noc – po³udnie. Przesuniêcie
budowy drogi S5 na lata po 2013 r. spowoduje znaczne pogorszenie warunków ruchu na istniej¹cej dro-
dze krajowej nr 5, co w sposób oczywisty wp³ynie na obni¿enie jego bezpieczeñstwa. Bêdzie to wywo³ywa³o
równie¿ negatywne skutki spo³eczno-gospodarcze zwi¹zane z zahamowaniem rozwoju zarówno ca³ego
regionu, jak i poszczególnych spo³ecznoœci lokalnych. Ostateczny przebieg drogi ekspresowej S5 na od-
cinku od Poznania do granicy województwa wielkopolskiego z województwem dolnoœl¹skim zosta³ za-
twierdzony 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu Zespo³u Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przez
GDDKiA w Warszawie i na podstawie tej decyzji samorz¹dy podejmowa³y w³asne plany zwi¹zane z prze-
znaczeniem terenów po³o¿onych wzd³u¿ planowanej drogi ekspresowej.

Za szybk¹ budow¹ drogi ekspresowej S5 przemawia tak¿e za³¹czona statystyka wypadków drogowych
na istniej¹cej drodze krajowej nr 5 na odcinku od Poznania do granicy województw wielkopolskiego i dol-
noœl¹skiego. W przypadku przesuniêcia terminu realizacji drogi ekspresowej ta sytuacja mo¿e ulec zna-
cznemu pogorszeniu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Jakie merytoryczne przes³anki spowodowa³y podjêcie decyzji o przesuniêciu realizacji budowy drogi

ekspresowej S5?
2. Czy i w jakim zakresie bêdzie wybudowana droga ekspresowa S5 na odcinku od Poznania do Wroc³a-

wia do 2012 r.?
3. Na kiedy planowane jest ukoñczenie ca³kowitej budowy wspomnianej drogi na odcinku Poznañ –

Wroc³aw?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z otrzymanym listem otwartym od by³ych senatorów, senatorów czwartej i szóstej kadencji,

w sprawie opracowania programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz ratowania systemu œwiadczeñ
rodzinnych sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W Polsce mamy do czynienia z bez³adn¹ polityk¹ rodzinn¹, zw³aszcza wobec rodzin wielodzietnych i bê-
d¹cych w trudnej sytuacji ekonomicznej. Polska coraz wyraŸniej odstaje od innych krajów w kwestii reali-
zacji jednego z podstawowych celów Unii Europejskiej, czyli polityki spójnoœci. Œwiadczy o tym wysoki po-
ziom ubóstwa. W 2008 r. w Polsce 16 milionów osób nie osi¹gnê³o minimum socjalnego, z czego 2 miliony
¿y³y poni¿ej minimum egzystencji. Ubóstwo w Polsce dotyczy szczególnie rodzin wielodzietnych.

G³ównym nurtem wsparcia rodzin wielodzietnych powinno byæ zapewnienie pracy i godziwego wyna-
grodzenia oraz po³¹czonego z tym systemu œwiadczeñ spo³ecznych. Ten model w Polsce jest Ÿle skon-
struowany, czego przyk³adem jest edukacja. Z bezp³atnego kszta³cenia wy¿szego korzystaj¹ g³ówne dzie-
ci z rodzin ma³odzietnych z du¿ych miast.

Model spo³eczny Polski, w którym brak jest odpowiedniego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, w ja-
kich wychowuje siê co trzecie polskie dziecko, jest chory. Z tego powodu pilnie potrzebny jest program
wspierania rodzin wielodzietnych.

Œwiadczenia rodzinne z³o¿one z zasi³ku rodzinnego i zwi¹zanych z nim dodatków, miêdzy innymi z ty-
tu³u wielodzietnoœci czy dojazdu dziecka do szko³y, s¹ bardzo niskie w stosunku do potrzeb czy w porów-
naniu do wysokoœci podobnych œwiadczeñ w innych krajach Unii Europejskiej. System ten jest obecnie
demontowany. Najwa¿niejszy problem ze œwiadczeniami rodzinnymi polega na szybkim wygaszaniu up-
rawnieñ do ich otrzymywania. G³ównym powodem tego zjawiska nie jest jednak poprawa sytuacji mate-
rialnej rodzin, ale to, ¿e od szeœciu lat nie zmienia siê wysokoœæ progu uprawniaj¹cego do uzyskania tych
œwiadczeñ (ustalony jest na 504 z³). Z tego powodu corocznie z systemu œwiadczeñ „wypada” 400–500 ty-
siêcy dzieci. W roku 2004 korzysta³o ze œwiadczeñ rodzinnych ponad 5,5 miliona dzieci, podczas gdy
w roku 2009 ju¿ tylko 3,3 miliona, co oznacza, ¿e œwiadczenia utraci³o ponad 40% dzieci. Podobna liczba
dzieci straci³a uprawnienia do œwiadczeñ rodzinnych w 2010 r., który by³ Europejskim Rokiem Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem, czy Ministerstwo Pracy i Polityki So-
³ecznej przedstawi nowy program wspierania rodzin wielodzietnych, a je¿eli tak, to kiedy?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora Departamentu Po¿ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Krzysztofa Wiêckiewicza

Szanowny Panie Dyrektorze!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z otrzymaniem apelu Fundacji „Dzieciêca Fantazja” z War-

szawy w sprawie odwo³ania decyzji o wykreœleniu wymienionej fundacji z listy organizacji po¿ytku publi-
cznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2010.

Fundacja „Dzieciêca Fantazja” dzia³a od 2003 r., jedynym celem jej dzia³alnoœci jest spe³nianie marzeñ
dzieci zmagaj¹cych siê z chorobami nieuleczalnymi i zagra¿aj¹cymi ich ¿yciu. Jest to ma³a organizacja,
a wiêkszoœæ wp³ywów rocznych na dzia³alnoœæ statutow¹ stanowi dochód z 1% podatku dochodowego.
W zwi¹zku z tym wykreœlenie z listy organizacji uprawnionych do otrzymywania tych wp³ywów by³oby fa-
talne w skutkach dla tej fundacji, nie mog³aby bowiem realizowaæ swoich za³o¿eñ statutowych i prawdo-
podobnie musia³aby zamkn¹æ lub znacznie ograniczyæ dzia³alnoœæ.

Zarz¹d fundacji zdaje sobie sprawê z tego, ¿e powinien œledziæ zmiany w przepisach dotycz¹ce organi-
zacji po¿ytku publicznego, i wyra¿a szczery ¿al z powodu niezapoznania siê w terminie z ustaw¹ z dnia
12 marca 2010 r. nak³adaj¹c¹ na OPP obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i bilansu rów-
nie¿ do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Fundacjê po prostu nie by³o staæ na zatrudnienie ksiêgo-
wego, wiêc korzysta³a z us³ug zewnêtrznego biura rachunkowego, które nie poinformowa³o jej na czas
o tych zmianach w przepisach. Fundacja w czasie swojej siedmioletniej dzia³alnoœci zawsze stara³a siê
dope³niæ wszystkich obowi¹zków w wyznaczonym terminie.

Fundacji „Dzieciêca Fantazja” bardzo zale¿y na tym, aby jej podopieczni otrzymali przed œmierci¹ wy-
marzone prezenty: zabawki, komputer, przenoœne DVD z bajkami czy telefon komórkowy; aby zobaczyli
po raz pierwszy w ¿yciu morze czy góry. Wiêkszoœæ z tych dzieci nie ma szans na do¿ycie wieku doros³ego,
a ich dzieciñstwo naznaczone jest bólem, cierpieniem i czêstymi pobytami w szpitalu. Fundacja stara siê
wnieœæ odrobinê radoœci w ich ¿ycie i zrealizowaæ ich najskrytsze pragnienia, które czêsto s¹ naprawdê
bardzo skromne. Rodzice lub samotne matki opiekuj¹cy siê chorymi dzieæmi nie s¹ w stanie im kupiæ ja-
kichkolwiek prezentów, gdy¿ wszystkie pieni¹dze przeznaczaj¹ na leczenie lub rehabilitacjê. Podopieczni
fundacji choruj¹ na z³oœliwe nowotwory, mukowiscydozê, dystrofiê miêœniow¹ lub cierpi¹ na ró¿nego ro-
dzaju z³o¿one wady genetyczne. Czêsto dzieci te z racji swojej choroby czy wygl¹du s¹ wyrzucane poza na-
wias spo³eczeñstwa. Dlatego fundacji tak bardzo zale¿y na wniesieniu odrobiny radoœci w ich ¿ycie, dziêki
czemu jest w stanie daæ tym dzieciom oraz ich opiekunom nadziejê na przysz³oœæ, si³ê do walki z chorob¹
i trudami dnia codziennego oraz wzbudziæ wiarê w ludzk¹ dobroæ. Fundacja daje dzieciom nie tylko chwi-
low¹ radoœæ czy uœmiech, ale tak¿e piêkne wspomnienia i prze¿ycia, których nigdy by nie zazna³y, gdyby
nie hojnoœæ podatników, którzy zdecydowali siê przekazaæ 1% podatku dochodowego w³aœnie tej organi-
zacji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o odwo³anie decyzji w sprawie wykreœlenia
Fundacji „Dzieciêca Fantazja” z listy organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymywania
1% podatku dochodowego.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Bardzo proszê o wyjaœnienie przyczyn likwidacji Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu Izby Skarbowej
w Warszawie.

Ju¿ po raz kolejny decyzj¹ w³adz centralnych Radom traci miejsca pracy. Najpierw miasto pozbawione
zosta³o oddzia³u s¹du gospodarczego i zlikwidowano Ruch SA, zaœ w ramach restrukturyzacji Poczty Pol-
skiej likwidowane bêd¹ poszczególne jej urzêdy. Teraz decyzj¹ pana ministra z dnia 21 wrzeœnia 2010 r.
zlikwidowano Oœrodek Zamiejscowy w Radomiu Izby Skarbowej w Warszawie i miasto traci kolejne miej-
sca pracy. Wykwalifikowani pracownicy z d³ugim sta¿em pracy zostali postawieni przed wyborem: praca
w Warszawie b¹dŸ zasi³ek dla bezrobotnych.

Rozwi¹zanie Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu Izby Skarbowej w Warszawie jest niedopuszczalne
i stanowczo sprzeciwiam siê tej decyzji. Radom jest miastem o du¿ym bezrobociu i tego rodzaju decyzje
pog³êbiaj¹ tylko ten problem. Apelujê do Pana Ministra o wycofanie siê ze swojej decyzji o przeniesieniu
kolejnych miejsc pracy do Warszawy. Warto rozwa¿yæ mo¿liwoœæ przekazania do urzêdów skarbowych
w Radomiu funduszu p³ac dla pracowników likwidowanego oœrodka.

Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przyjêciem planu restrukturyzacji Poczty Polskiej, w wyniku czego zostanie zlikwidowanych

wiele placówek i nastapi¹ zwolnienia grupowe pracowników, bardzo proszê o poinformowanie mnie:
1. Jakie s¹ przyczyny oraz uzasadnienie zaplanowanych przekszta³ceñ?
2. Czy wiadomo ju¿, ile placówek zostanie zlikwidowanych b¹dŸ przekszta³conych i ile osób straci pra-

cê w wyniku przeprowadzonych zmian?
3. Czy restrukturyzacja dotyczy tak¿e du¿ych miast? Jeœli tak, to w jakim zakresie zostanie przeprowadzona

w Radomiu, ilu pracowników mo¿e straciæ zatrudnienie i jak du¿o placówek zostanie zlikwidowanych?
Jednoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na to, ¿e zaplanowane zmiany bed¹ mia³y

uci¹¿liwe konsekwencje dla klientów. Otó¿ przeprowadzona na tak szerok¹ skalê restrukturyzacja zna-
cznie ograniczy dostêp do us³ug pocztowych i wp³ynie na pogorszenie ich jakoœci. Przekszta³cenie w agen-
cje mo¿e skutkowaæ nieodpowiednim przeszkoleniem pracowników, co w po³¹czeniu z brakiem wewnê-
trznego aparatu kontroli uniemo¿liwi eliminacjê nieprawid³owoœci. Przecie¿ najwiêkszym atutem Poczty
Polskiej w dzisiejszym jej kszta³cie – w porównaniu do innych operatorów dzia³aj¹cych na rynku – jest du-
¿a liczba sprawnie pracuj¹cych placówek, co zapewnia sta³y i ³atwy dostêp do jej us³ug. Tak funkcjonu-
j¹ca i dobrze rozlokowana sieæ mog³aby staæ siê Ÿród³em dodatkowych zarobków dla Poczty Polskiej, gdy-
by na przyk³ad udostêpniæ j¹ innym podmiotom œwiadcz¹cym tego rodzaju us³ugi.

Kolejnym bardzo wa¿nym problemem jest to, ¿e w wyniku przeprowadzanych zmian kilka tysiêcy pra-
cowników straci³o ju¿ pracê, a szykuj¹ siê kolejne zwolnienia. Dla wielu z nich, zw³aszcza z mniejszych
miejscowoœci, ³¹czy siê to z powa¿nymi konsekwencjami – dodatkowo komplikuje i tak ju¿ trudn¹ sytua-
cjê na rynku pracy.

Z uwagi na uci¹¿liwe skutki przeprowadzanej restrukturyzacji oraz jej konsekwencje dla klientów i praco-
wników Poczty Polskiej zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o szczegó³ow¹ analizê zaistnia³ej sytuacji oraz
podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia tak licznym niedogodnoœciom i uci¹¿liwoœciom.

Stanis³aw Karczewski

69. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 stycznia 2011 r.
156 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 69. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi doniesieniami medialnymi o planowanym przez Ministerstwo Infrastruk-

tury odebraniu œrodków na realizacjê kluczowego projektu, jakim jest przebudowa linii kolejowej nr 8 na
trasie Radom – Warszawa, proszê o poinformowanie mnie:

1. Jaki los czeka planowan¹ od kilku lat budowê szybkiej linii kolejowej Radom – Warszawa?
2. Kiedy rozpoczn¹ siê prace i jaki jest przewidywany termin ich ukoñczenia?
3. Czy pojawiaj¹ siê jakieœ trudnoœci podczas prac nad projektem kluczowym, a jeœli tak, to czego doty-

cz¹ i czy zagra¿aj¹ zapowiedzianej na 2014 r. finalizacji przedsiêwziêcia?
4. Kiedy poznamy ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie?
Jakie czynniki wp³ynê³y na tak diametraln¹ zmianê stanu faktycznego od czasu Pana wizyty w Rado-

miu 18 listopada 2010 r., kiedy to wspólnie z minister Ew¹ Kopacz zapewnialiœcie, ¿e inwestycja jest nie-
zagro¿ona, a jej realizacja pewna?

GroŸna zapowiedŸ odebrania Radomiowi kolejnej niezwykle wa¿nej inwestycji jest przejawem niekom-
petencji rz¹du, a odsuniêcie jej realizacji w dalsz¹ i nieokreœlon¹ przysz³oœæ godzi w interesy mieszkañ-
ców miasta oraz ca³ego regionu.

Od trzech lat na szczeblu rz¹dowym zapadaj¹ niekorzystne dla miasta decyzje. Mam na myœli wykreœ-
lenie wa¿nych projektów z listy indykatywnej b¹dŸ przesuwanie terminów ich realizacji albo – tak jak
w tym przypadku – odst¹pienie od wykonania inwestycji. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e przedsiêwziêcie to ma za-
gwarantowane finansowanie, takie dzia³anie rz¹du jest kompletnie nieuzasadnione i niezrozumia³e, ma
znamiona sabota¿u lub zemsty politycznej. Od wielu lat mówi³o siê o tej inwestycji i jej ogromnym znacze-
niu, a kilka tygodni temu Pan osobiœcie zapewnia³ mieszkañców, ¿e ju¿ wkrótce rozpoczn¹ siê prace.

Zwracam siê z apelem do Pana Ministra o dotrzymanie obietnicy i do³o¿enie wszelkich starañ, ¿eby nie
zaprzepaœciæ tak wa¿nej dla Radomia szansy!

Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W odniesieniu do przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej projektu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej pragnê zwróciæ uwagê na niektóre przepisy tej ustawy
i ich skutki.

Otó¿ w propozycji ministerstwa pojawia siê wiele zapisów, które budz¹ zastrze¿enia. Dotyczy to no-
wych zasad zatrudnienia osób prowadz¹cych rodzinne domy dziecka (odebranie praw nabytych na pod-
stawie umów o pracê), co skutkowaæ bêdzie przerzuceniem czêœci kosztów zatrudnienia na osoby wy-
pe³niaj¹ce to zadanie. Placówki strac¹ status jednostek bud¿etowych, pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym w¹t-
pliwoœci dotycz¹ce pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych. Zdecydowany sprzeciw budzi tak¿e ograni-
czenie d³ugoœci urlopu oraz pozbawienie mo¿liwoœci zatrudnienia osoby prowadz¹cej rodzinny dom
dziecka na podstawie umowy o pracê.

W¹tpliwoœci budzi tak¿e wprowadzenie kolejnych podmiotów, które maj¹ wspó³pracowaæ z rodzinnymi
domami dziecka, zarówno ze wzglêdu na celowoœæ wspó³pracy z tak liczn¹ grup¹ osób, jak i ze wzglêdu na
du¿e koszty ich zatrudnienia. Jest to zbêdne ingerowanie kolejnych osób w ¿ycie rodziny, a w przypadku
powo³ania rodziny wspieraj¹cej – jest to wrêcz powielenie zakresu obowi¹zków asystenta rodziny.

Nowe zapisy dyskryminuj¹ tak¿e rodziny spokrewnione, jeœli chodzi o koszty utrzymania dziecka, a za-
wodowym rodzinom zastêpczym przyznaj¹ mniejsze finansowanie. To samo dotyczy zasad ustalania wy-
sokoœci wynagrodzenia przyznanego pracownikom na podstawie art. 84 ust. 2 wymienionej ustawy, któ-
re wydaj¹ siê nieadekwatne do czasu pracy.

Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zlikwidowane zostan¹ publiczne oœrodki adopcyjno-opiekuñcze. Takie
rozwi¹zanie jest szczególnie szkodliwe, zw³aszcza ¿e w tej chwili w mniejszych miastach istnieje wiêksza
szansa na szybk¹ reakcjê; w Radomiu rodzina czeka na szkolenie oko³o dwóch miesiêcy, w Warszawie co
najmniej rok. Jak zatem bêdzie wygl¹da³a ca³a procedura po wprowadzeniu owej centralizacji? Jak d³ugo
rodziny bêd¹ czeka³y na dziecko i kto bêdzie pracowa³ z kobietami, które chc¹ oddaæ niemowlê zaraz po
urodzeniu?

Z zaproponowanego przez ministerstwo projektu ustawy jasno wynika, ¿e wprowadzenie nowych zapi-
sów bêdzie siê wi¹za³o z du¿o wiêkszymi kosztami. Pieni¹dze te mog³yby zostaæ przeznaczone na bezpo-
œrednie utrzymanie dzieci. Ponadto w ci¹gu ostatnich lat w wielu miastach uda³o siê wypracowaæ dobrze
funkcjonuj¹cy system opieki nad dzieckiem i rodzin¹, który wraz z now¹ regulacj¹ zostanie zburzony.
Dobrym rozwi¹zaniem wydaje siê znowelizowanie ju¿ istniej¹cych aktów prawnych, które udoskonali³y-
by obecnie funkcjonuj¹ce procedury i przepisy.

Bardzo proszê o ponowne przeanalizowanie projektu ustawy i dostosowanie jego zapisów do potrzeb
dzieci i ich rodzin, a wiêc tych, którym maj¹ one s³u¿yæ.

Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z rozpatrywan¹ zmian¹ w zasadach kontraktowania œwiadczeñ pozaszpitalnych z zakresu

ratownictwa medycznego planuje siê wprowadzenie koniecznoœci przyst¹pienia do konkursu ofert w ra-
mach granic administracyjnych poszczególnych powiatów. W wyniku takich dzia³añ nast¹pi zmniejsze-
nie liczby rejonów operacyjnych oraz doœæ istotna alokacja pozosta³ych.

Uzasadnieniem tego pomys³u, jak zwykle przy okazji tego typu zmian, jest usprawnianie funkcjonowa-
nia ratownictwa medycznego. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, i¿ g³ówn¹ przes³ank¹ proponowa-
nych zmian jest chêæ zaoszczêdzenia œrodków przeznaczonych na realizowanie przepisów ustawy o Pañ-
stwowym Ratownictwie Medycznym. Brzmi to doœæ logicznie, jednak jak zwykle diabe³ tkwi w szczegó-
³ach.

Po dok³adnym przeanalizowaniu projektu okazuje siê, ¿e w niektórych miejscach dostêp do us³ug ra-
townictwa medycznego teoretycznie bêdzie dobry, ale w praktyce dostêpnoœæ ta zostanie bardzo ograni-
czona. Wynika to z przyjêtego przez autorów pomys³u b³êdnego za³o¿enia, ¿e najwa¿niejszym argumen-
tem zmniejszenia liczby rejonów operacyjnych jest analiza statystyczna, a nie logiczna. Jednakow¹ mia-
r¹ potraktowano aglomeracje miejskie i wiejskie, uznaj¹c, ¿e na oko³o trzydzieœci piêæ tysiêcy mieszkañ-
ców powinien przypadaæ œrednio jeden zespó³. Nie wziêto jednak pod uwagê ani odleg³oœci, jakie musz¹
pokonaæ zespo³y wyjazdowe, ani jakoœci naszych dróg.

Wypracowane w ci¹gu wielu lat rozmieszczenie zespo³ów wyjazdowych w pe³ni odpowiada zapotrzebo-
waniu na œwiadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, a proponowane zmiany mog¹ doprowadziæ do
du¿ych perturbacji i wyd³u¿enia czasu dojazdu jednostek systemu ratownictwa medycznego do miejsca
zdarzenia.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z apelem o wycofanie siê z tych niekorzy-
stnych rozwi¹zañ.

Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê osoby, które ukoñczy³y wy¿sze studia magisterskie na kie-

runku prawo, zaœ aktualnie odbywaj¹ szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Osoby te
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci pracuj¹ lub wspó³pracuj¹ z kancelariami adwokackimi lub radcowskimi, gdzie
do zakresu ich obowi¹zków nale¿y miêdzy inymi sporz¹dzanie szeregu projektów aktów prawnych lub opi-
nii z wszelkich ga³êzi prawa: cywilnego, handlowego, administracyjnego, rodzinnego czy te¿ podatkowego.
Z uwagi na ró¿norodny charakter wspó³pracy z kancelariami czêœæ aplikantów œwiadczy wspomniane us-
³ugi na podstawie umów cywilnoprawnych (prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹).

Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie us³ug prawniczych œwiadczona jest przez aplikantów na rzecz
kancelarii na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, która dla te-
go rodzaju us³ug nie przewiduje wymogu legitymowania siê uprawnieniami zawodowymi adwokata lub
radcy prawnego.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego opisane s¹ przede wszystkim w treœci ustawy o radcach
prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Zgodnie zaœ z art. 4 ust. 1 tej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawne-
go polega na œwiadczeniu pomocy prawnej z wyj¹tkiem wystêpowania w charakterze obroñcy w postêpo-
waniu karnym i w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe. Doprecyzowanie zakresu upra-
wnieñ zawodowych radcy prawnego znajduje siê w art. 6 ust. 1 ustawy, w którym czytamy: „Zawód radcy
prawnego polega na œwiadczeniu pomocy prawnej, a w szczególnoœci na udzielaniu porad prawnych,
sporz¹dzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wystêpowaniu przed
s¹dami i urzêdami”.

Powszechnie przyjêtym standardem oraz akceptowan¹ praktyk¹ jest to, ¿e wykonywanie znacznej czê-
œci swoich obowi¹zków radca prawny ceduje na aplikantów, którzy odbywaj¹ aplikacjê pod jego patrona-
tem. W istocie to w³aœnie poprzez praktyczne wykonywanie obowi¹zków wchodz¹cych w zakres upra-
wnieñ radcy prawnego aplikanci do tego zawodu nabywaj¹ niezbêdne umiejêtnoœci oraz konieczn¹ prak-
tykê. Obowi¹zek ten zreszt¹ ci¹¿y na aplikantach – art. 35 powo³anej wy¿ej ustawy stanowi, ¿e do obo-
wi¹zków aplikanta radcowskiego nale¿y: uczestniczenie w przewidzianych programem zajêciach teorety-
cznych i praktycznych; samodzielne pog³êbianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejêtnoœci zawodo-
wych; przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy oraz przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego w wy-
znaczonym terminie.

Osoba odbywaj¹ca aplikacjê radcowsk¹ wraz z postêpami w nauce (zaliczanie kolejnych lat szkolenio-
wych) uzyskuje coraz dalej id¹ce uprawnienia do samodzielnego zastêpowania radcy prawnego w trakcie
wykonywania czynnoœci wchodz¹cych w zakres uprawnieñ zawodowych. Jak wynika bowiem z art. 351

ustawy, po up³ywie szeœciu miesiêcy od rozpoczêcia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo¿e za-
stêpowaæ radcê prawnego przed s¹dami rejonowymi, organami œcigania i organami administracji publi-
cznej, zaœ po up³ywie roku i szeœciu miesiêcy od rozpoczêcia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski
mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego tak¿e przed innymi s¹dami, z wyj¹tkiem S¹du Najwy¿szego, Naczelne-
go S¹du Administracyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego. Ponadto, o szerokim zakresie uprawnieñ apli-
kanta radcowskiego œwiadczy te¿ treœæ ust. 4, w którym czytamy: „Aplikant radcowski mo¿e sporz¹dzaæ
i podpisywaæ pisma procesowe zwi¹zane z wystêpowaniem radcy prawnego przed s¹dami, organami œci-
gania i organami administracji publicznej – z wyraŸnego upowa¿nienia radcy prawnego, z wy³¹czeniem
apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej”.

Podsumowuj¹c te uwagi, z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e ustawodawca przewidzia³ dla aplikan-
ta radcowskiego szeroki wachlarz kompetencji oraz uprawnieñ, co prowadzi do wniosku, ¿e w ocenie
ustawodawcy osoba odbywaj¹ca aplikacjê radcowsk¹ jest bez w¹tpienia fachowym uczestnikiem obrotu
prawnego, której mo¿na powierzyæ dokonywanie szeregu wa¿kich dla interesów klienta czynnoœci praw-
nych, obejmuj¹cych wszelkie ga³êzie prawa.

Z tak¹ konkluzj¹ nale¿y zestawiæ uregulowanie, jakie zawarte zosta³o w treœci ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 czynnoœci doradztwa podatkowego obejmuj¹
miêdzy innymi: udzielanie podatnikom, p³atnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad,
opinii i wyjaœnieñ z zakresu ich zobowi¹zañ podatkowych oraz wystêpowanie w postêpowaniu w zakresie
s¹dowej kontroli decyzji administracyjnej. Ust. 2 stanowi zaœ, ¿e zawodowe wykonywanie czynnoœci do-
radztwa podatkowego zastrze¿one jest wy³¹cznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu tej ustawy.
Katalog podmiotów uprawnionych do œwiadczenia us³ug doradztwa podatkowego okreœlony zosta³
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w art. 3 przywo³anej ustawy, zgodnie z którym s¹ to: osoby fizyczne wpisane na listê doradców podatko-
wych; adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Pojêcie „us³ugi doradztwa podatkowego” zdefi-
niowane zosta³o przez ustawodawcê niew¹tpliwie w sposób szeroki – jest nim udzielanie innym podmio-
tom jakichkolwiek informacji oraz wyjaœnieñ w sprawie obowi¹zuj¹cego prawa podatkowego (œwiadczo-
ne odp³atnie, na zlecenie). Przytoczona definicja prowadzi w konsekwencji do tego, ¿e w obszarze systemu
prawnego powszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce wyodrêbniona zosta³a ga³¹Ÿ prawa, której wyk³adni
oraz interpretacji (na zasadzie zarobkowej) mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie osoby, którym uprawnienia takie
nadaje wymieniona ustawa.

W zwi¹zku z przedstawionymi uwagami zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie racje leg³y u podstaw tak restrykcyjnego wyodrêbnienia uprawnienia do interpretacji oraz wy-

k³adni prawa podatkowego spoœród szeregu innych ga³êzi prawa, którym przecie¿ nie sposób odmówiæ is-
totnoœci oraz donios³oœci dla codziennego funkcjonowania obywateli w demokratycznym pañstwie praw-
nym? Mo¿na pokusiæ siê o dalej id¹ce pytanie: jaka jest przewaga (wa¿koœæ, donios³oœæ) prawa podatko-
wego nad na przyk³ad prawem cywilnym, dla której to uprawnienie do interpretacji (odp³atnej) pierwsze-
go zarezerwowane zosta³o wy³¹cznie dla enumeratywnie wymienionych grup osób, zaœ opiniê prawn¹
z zakresu prawa cywilnego, odnosz¹c¹ siê na przyk³ad do kwestii biegu terminu zasiedzenia nierucho-
moœci o wartoœci rynkowej kilku milionów z³otych, mo¿e sporz¹dziæ osoba œwiadcz¹ca tego rodzaju us³u-
gi na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej?

2. Je¿eli w zakresie prawa cywilnego kodeks postêpowania cywilnego dopuszcza wystêpowanie w cha-
rakterze pe³nomocnika strony przez szereg osób, które nie musz¹ legitymowaæ siê w zasadzie ¿adnym
przygotowaniem prawniczym, to z jakich racji uznaæ mo¿na za uzasadnione ograniczanie prawa do re-
prezentacji podatników przed organami podatkowymi wy³¹cznie dla osób wskazanych w ustawie o dora-
dztwie podatkowym?

3. Jak wyt³umaczyæ sprzecznoœæ unormowañ zawartych w art. 137 §1 ordynacji podatkowej – zgodnie
z którym „pe³nomocnikiem strony mo¿e byæ osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych”, co nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e ka¿dy mo¿e reprezentowaæ podatnika przed organami
skarbowymi – z norm¹ zawart¹ w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, który interpretowany jest w ta-
kim kierunku, ¿e odp³atne reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi jest czynnoœci¹ do-
radztwa podatkowego?

4. Czy w Ministerstwie Finansów trwaj¹ aktualnie prace nad nowelizacj¹ ustawy o doradztwie podat-
kowym?

5. Jeœli tak, to czy zmiany te przewiduj¹ wprowadzenie szerszego katalogu podmiotów uprawnionych
do œwiadczenia us³ug doradztwa podatkowego?

6. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje mo¿liwoœæ rozszerzenia uprawnieñ do œwiadczenia us³ug
doradztwa podatkowego na aplikantów radcowskich?

7. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi lub te¿ zleca badania ex post praktycznego funkcjonowania
ustawy o doradztwie podatkowym?

8. Czy Pañskie ministerstwo dysponuje informacjami (na przyk³ad za poœrednictwem Ministerstwa
Sprawiedliwoœci) na temat tego, ile w ci¹gu roku zapada prawomocnych wyroków skazuj¹cych na pod-
stawie art. 81 ust. 1 lub 2 ustawy o doradztwie podatkowym? Jeœli tak, to proszê o informacje w tym za-
kresie.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej okreœla metody pracy z rodzin¹, która prze-

¿ywa trudnoœci w sprawowaniu funkcji opiekuñczo-wychowawczej. Wed³ug ustawy obowi¹zek wspiera-
nia rodzin, które prze¿ywaj¹ trudnoœci, spoczywa na jednostkach samorz¹du terytorialnego oraz na or-
ganach administracji rz¹dowej.

Podjête prace rz¹dowe nad ustaw¹ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej zdaj¹ siê w znacz-
nym stopniu dezorganizowaæ obowi¹zuj¹cy system pomocy dziecku i rodzinie. Wprowadzenie nowych
struktur na poziomie gminy i powiatu nie ma ¿adnego rozs¹dnego wyt³umaczenia, jeœli nie zostan¹ wpro-
wadzone istotne zmiany w dotychczasowym systemie pomocy spo³ecznej w zakresie wspierania rodziny.

W obecnej sytuacji istnieje du¿y problem z koordynacj¹ dzia³añ jednostek, których celem jest pomoc
dziecku i rodzinie. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby wzmocniæ w tym zakresie powiaty, jednak zamiast tego ich
dotychczasowa rola zostaje znacznie ograniczona na rzecz nowej formy instytucjonalnej.

Piecza zastêpcza zostaje wyjêta z ustawy o pomocy spo³ecznej i okreœlona w nowej ustawie, co powodu-
je przeniesienie odpowiedzialnoœci za wspieranie rodziny i system opieki zastêpczej na inne podmioty.
Oddzielenie pieczy zastêpczej od pomocy spo³ecznej wydaje siê nieuzasadnione w sytuacji, gdy na przy-
k³ad matka porzucaj¹ca swoje dziecko jest klientk¹ pomocy spo³ecznej. Rozs¹dne wydaje siê, aby polity-
ka rodzinna i pomoc spo³eczna znajdowa³y siê w jednym sektorze ministerialnym, a nie by³y rozdzielane
na dwa departamenty (Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej oraz Departament Polityki Rodzin-
nej) w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, które podlegaj¹ dwóm ró¿nym ministrom.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Czy istnieje uzasadniona podstawa do budowania obok istniej¹cego systemu pomocy spo³ecznej ró-

wnoleg³ego systemu wsparcia dziecka i rodziny?
2. Jaki by³ cel rozdzielenia polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej na dwa sektory ministerialne?
3. Czy planowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie kompetencji powiatów i gmin w zakresie

polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach do mojego biura zg³osili siê pracownicy Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA, którzy czuj¹

siê g³êboko zaniepokojeni sposobem przygotowywania firmy do kolejnego procesu prywatyzacji. Ich oba-
wy budzi fakt wyzbywania siê przez P¯B SA czêœci swojego maj¹tku, a tak¿e postêpowanie w stosunku do
by³ych i obecnych pracowników.

Po drugiej nieudanej próbie prywatyzacji Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA ponad czterystu pracowników
otrzyma³o wypowiedzenia. S¹ to w znacznej czêœci osoby u schy³ku kariery zawodowej, które nie mog¹ li-
czyæ na inne zatrudnienie, a tym samym trac¹ jedyne Ÿród³o dochodu. Desperacja za³óg jest znaczna
i osoby te za poœrednictwem zwi¹zków zawodowych staraj¹ siê w³¹czyæ w proces prywatyzacji. Ich zda-
niem g³os za³ogi ko³obrzeskiego armatora jest pomijany, zbywany milczeniem, gdy¿ do tej pory nie otrzy-
mali oni odpowiedzi na list skierowany do ministra Skarbu Pañstwa.

Niepokój zainteresowanych budz¹ tak¿e decyzje ekonomiczne podejmowane przez kierownictwo P¯B
SA. Zerwanie linii promowej Œwinoujœcie – Kopenhaga, odstawienie promu Pomerania czy te¿ wyczarte-
rowanie promu Wawel (zainteresowanej zakupem P¯B SA firmie DFDS, ta wspó³praca zakoñczy³a siê wy-
nikiem „zerowym” dla polskiego armatora), zdaj¹ siê byæ dzia³aniami maj¹cymi na celu zani¿anie warto-
œci spó³ki. Podobny charakter ma te¿ skonstruowanie struktury spó³ek zale¿nych miêdzy innymi na wy-
spach Bahama, Cyprze i w Liberii, czego efektem jest ujemny i stale pogarszaj¹cy siê wynik dzia³alnoœci
operacyjnej spó³ki oraz mo¿liwoœæ zatrudniania na polskich promach litewskich za³óg (spó³ka LISCO), co
jest zgodne z prawem unijnym, aczkolwiek wymierzone przeciwko polskim marynarzom.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o gruntown¹ analizê zaistnia³ej sytua-
cji i odpowiedzi na pytania.

1. Jakie s¹ aktualne plany ministerstwa w zakresie prywatyzacji Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA?
2. Jakie by³y przes³anki do zwolnienia ponad czterystu pracowników?
3. Dlaczego w ofertach przetargowych nie zastosowano art. 231 kodeksu pracy o przekazaniu firmy

z pracownikami, mimo takiej mo¿liwoœci?
4. Czy w obecnej sytuacji dobrym rozwi¹zaniem nie by³oby po³¹czenie P¯B SA z Polsk¹ ¯eglug¹ Mor-

sk¹, co zlikwidowa³oby narastaj¹c¹ w kraju konkurencjê, a tak¿e stworzy³oby siln¹ jednostkê na ros-
n¹cym rynku przewozów promowych na Ba³tyku?

5. W jaki sposób dzia³ania podejmowane przez kierownictwo Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA (miêdzy inny-
mi likwidacja linii promowej Œwinoujœcie – Kopenhaga, wyczarterowanie promu Wawel, sprzeda¿ portu
w Ko³obrzegu) wp³ywaj¹ na wartoœæ spó³ki, a tym samym na przewidywany dochód Skarbu Pañstwa?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokojami wynikaj¹cymi z oficjalnej informacji dotycz¹cej planów Ministerstwa Spra-

wiedliwoœci zmierzaj¹cych do likwidacji z dniem 1 kwietnia 2011 r. Wydzia³u Pracy (s¹du pracy) w S¹dzie
Rejonowym w Lêborku, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienia w tej sprawie.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku obs³uguje mieszkañców powiatu lêborskiego oraz okolicz-
nych gmin Potêgowo i Czarna D¹brówka. Jego dotychczasowa lokalizacja wydaje siê s³uszna, zapewnia
bowiem wszystkim mieszkañcom ziemi lêborskiej dogodny dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Zgodnie
z przedstawionymi za³o¿eniami resortu po 1 kwietnia 2011 r. sprawy pracownicze z rejonu lêborskiego
mia³by przej¹æ, i tak ju¿ mocno obci¹¿ony, Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w S³upsku.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku corocznie prowadzi oko³o trzystu spraw pracowniczych.
Co wiêcej, tendencja jest rosn¹ca – z ka¿dym rokiem wp³ywa do tego wydzia³u coraz wiêcej spraw. Zgod-
nie z oœwiadczeniem prezesa S¹du Rejonowego w Lêborku w Wydziale Pracy nie ma ¿adnych zaleg³oœci,
sprawy rozpoznawane s¹ na bie¿¹co, a czas oczekiwania na rozprawê nie przekracza trzech tygodni. Od-
mienna sytuacja przedstawia siê w S³upsku, gdzie zaleg³oœci s¹ znaczne, a czas oczekiwania na rozprawê
wynosi nawet ponad trzy miesi¹ce.

Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e sprawy pracownicze s¹ niezwykle pilne, maj¹ du¿e znaczenie spo³ecz-
ne. W du¿ej mierze dotycz¹ one ludzi ubogich, którzy trac¹ jedyne Ÿród³o swojego dochodu. Zostan¹ oni
nara¿eni na dodatkowe koszty – mam na myœli podró¿ do oddalonego o 50 km S³upska, co niejednokrot-
nie bêdzie trudnoœci¹ nie do przezwyciê¿enia. Taka sytuacja bêdzie tak¿e prowadziæ do zachwiania kon-
stytucyjnej roli wymiaru sprawiedliwoœci, a mieszkañcy ziemi lêborskiej nie bed¹ mieli jednakowego i do-
godnego dostêpu do dochodzenia swoich praw.

Likwidacja Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku wydaje siê dzia³aniem niew³aœciwym, o nieko-
rzystnych skutkach spo³ecznych, które prze³o¿¹ siê na utrudnienie, a czêsto uniemo¿liwienie mieszkañ-
com ziemi lêborskiej dochodzenia swoich praw.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
1. Jakie czynniki zadecydowa³y o podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji wydzia³ów pracy przy

s¹dach rejonowych? Ilu wydzia³ów w kraju dotyczy ta decyzja?
2. Dlaczego ministerstwo podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego

w Lêborku? Czym motywowana jest ta konkretna decyzja?
3. Czy w zwi¹zku z niekorzystnymi skutkami wi¹¿¹cymi siê z podjêciem takich dzia³añ nie by³oby w³a-

œciwe pozostawienie Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku w dotychczasowej lokalizacji?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu chcia³bym podziêkowaæ za odpowiedŸ (pismo DL-gl-070-2/1839/11/PJ z dnia

14 stycznia 2011 r.) i jednoczeœnie nawi¹zaæ do podjêtej dyskusji w sprawie ograniczania populacji norki
amerykañskiej i kosztów z tym zwi¹zanych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w sytuacji, gdy zwierzêta – w tym przypadku norka amerykañska –
stanowi¹ nadzwyczajne zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub gospodarki cz³owieka, w tym gospodarki ³o-
wieckiej, dopuszcza siê dzia³ania, które maj¹ na celu ograniczenie populacji tych zwierz¹t. W takim przy-
padku sejmik wojewódzki w drodze uchwa³y okreœla czas, miejsce oraz sposób ograniczenia populacji.
Równie¿ starosta, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo ³owieckie, w przypadku szczególnego zagro¿e-
nia stwarzanego przez te zwierzêta dla prawid³owego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i u¿ytecz-
noœci publicznej mo¿e wydaæ decyzjê o od³owie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie instytucje ponosz¹ koszta finansowania pu³apek ¿ywo³ownych lub odstrza³u redukcyjnego

norek amerykañskich?
2. Czy w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie,

ewentualnie w œwietle obowi¹zuj¹cych innych przepisów aktów prawnych, mo¿na przypisaæ jakiemukol-
wiek podmiotowi odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ za szkody wyrz¹dzone przez norki amerykañskie?

3. Jeœli nie ma regulacji prawnej pozwalaj¹cej na dochodzenie odszkodowania za wyrz¹dzon¹ szkodê
od okreœlonego podmiotu, to czy nie zachodzi przes³anka do uznania, i¿ Skarb Pañstwa odpowiada za
szkody wyrz¹dzone przez norkê amerykañsk¹ na zasadach okreœlonych w art. 4171 §4 kodeksu cywilne-
go, przy czym odpowiedzialnoœæ ta ma charakter odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ niewydaniem
aktu prawnego statuuj¹cego skuteczn¹ ochronê konstytucyjne gwarantowanego prawa w³asnoœci?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Samorz¹d gminy Bochnia zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê w sprawie nieuwzglêdnienia

w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” kluczowej dla tego regionu oraz mieszkañców
budowy obwodnicy £apczycy na drodze krajowej nr 4.

Od trzydziestu lat mieszkañcy £apczycy oczekuj¹ na poprawê bezpieczeñstwa w wyniku wybudowania
obwodnicy. Brak obwodnicy jest g³ówn¹ przyczyn¹ licznych ofiar œmiertelnych, statystyki wskazuj¹ rów-
nie¿, ¿e z roku na rok roœnie liczba osób rannych w wypadkach drogowych.

Aktualnie inwestor posiada prawomocn¹ decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea-
lizacjê przedsiêwziêcia z dnia 16 czerwca 2010 r., wydan¹ przez wójta gminy Bochnia.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e budowa obwodnicy £apczycy powinna zostaæ uwzglêdniona w „Programie
Budowy Dróg krajowych na lata 2011–2015”. Dlatego zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Dlaczego mimo zapewnieñ w 2009 r. ze strony Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz GDDKiA, ¿e budowa obwodnicy bêdzie jednym z priorytetów na naj-
bli¿sze lata, nie zosta³a ona wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015?

2. Kiedy planowane jest rozpoczêcie budowy obwodnicy?
3. Jakie elementy wp³ywaj¹ na opóŸnienia w budowie obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Chcia³abym zasygnalizowaæ w¹tpliwoœci, które powstaj¹ na gruncie stosowania przepisów przyjêtego
niedawno rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy³ania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostêpniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej.

Podatnicy zwracaj¹ uwagê, ¿e przepisy tego aktu prawnego nie odnosz¹ siê w dostatecznym zakresie
do kwestii korekty faktur. W szczególnoœci trudno jest jednoznacznie rozstrzygn¹æ, czy dopuszczalne jest
korygowanie faktur wystawionych w tradycyjnej formie papierowej za pomoc¹ faktur elektronicznych
i odwrotnie – czy fakturê wystawion¹ w formie elektronicznej mo¿na skorygowaæ za pomoc¹ faktury tra-
dycyjnej.

Celem przyjêcia wspomnianego rozporz¹dzenia mia³o byæ uproszczenie zasad dotycz¹cych u¿ycia
e-faktur. Wydaje siê jednak, ¿e niedoprecyzowanie wspomnianej kwestii mo¿e utrudniæ obrót tymi doku-
mentami, a tym samym negatywnie wp³yn¹æ na osi¹gniêcie za³o¿onego celu. Proszê zatem o rozwa¿enie
opisanego problemu i ewentualne podjêcie odpowiednich dzia³añ w celu jego wyeliminowania.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Otrzyma³em sygna³y o problemach dotycz¹cych wyp³aty nagród za udzia³ w powszechnym spisie rol-
nym w 2010 r., szczególnie w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach
spisowych. Wspomniana sytuacja spowodowana jest zablokowaniem przez Ministerstwo Finansów
œrodków na ten cel.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagro-
dzenia za wykonanie prac zwi¹zanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. pracownikom jednostek
s³u¿b statystyki publicznej i jednostek samorz¹du terytorialnego oddelegowanym przez komisarzy spiso-
wych do pracy w biurach spisowych przys³ugiwa³ dodatek spisowy. Niezale¿nie od powy¿szego, rozpo-
rz¹dzenie przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ wyp³aty nagrody za wykonanie prac zwi¹zanych ze spisem. Jak
wynika z §5 rozporz¹dzenia, uprawnionymi do otrzymania tej nagrody s¹ komisarze spisowi (wraz z za-
stêpcami), pracownicy jednostek s³u¿b statystyki publicznej wykonuj¹cy prace zwi¹zane ze spisem oraz
pracownicy jednostek samorz¹du terytorialnego oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy
w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych.

Nie ulega oczywiœcie w¹tpliwoœci, ¿e przepisy cytowanego aktu nie gwarantuj¹ wyp³aty przedmioto-
wych nagród, przewiduj¹ jedynie tak¹ mo¿liwoœæ. Niemniej jednak jeszcze w trakcie przeprowadzania
spisu wspomniani pracownicy mogli spotkaæ siê z zapewnieniami, ¿e dostan¹ owe nagrody, poniewa¿ s¹
zarezerwowane œrodki na ten cel.

Proszê zatem o informacjê dotycz¹c¹ przyczyn wstrzymania œrodków na nagrody za prace podczas po-
wszechnego spisu rolnego w 2010 r. oraz o wskazanie, czy Ministerstwo Finansów przewiduje mo¿liwoœæ
przekazania œrodków na wyp³atê tych nagród w póŸniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Chcia³bym poruszyæ problem dotycz¹cy zasad ustalania prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyj-
nego. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów prawo do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego – w przypadku bezskutecznoœci egzekucji –
przys³uguje osobie, która ma zas¹dzone od rodzica alimenty (mog¹ to byæ równie¿ alimenty przyznane na
podstawie ugody zawartej przed s¹dem). Egzekucja uznawana jest za bezskuteczn¹, je¿eli w okresie
dwóch miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale¿noœci z tytu³u zaleg-
³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik w drodze
zaœwiadczenia wydawanego na wniosek œwiadczeniobiorcy, urzêdu gminy albo oœrodka pomocy spo³ecz-
nej, w którym dana osoba ubiega siê o œwiadczenie.

Problem pojawia siê jednak w sytuacji, gdy osoba, której zosta³o przyznane œwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego (okres œwiadczeniowy trwa od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku), otrzyma
w danym okresie œwiadczeniowym alimenty. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d niniejszej usta-
wy, œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego traktowane jest jako œwiadczenie nienale¿nie pobrane
i podlega zwrotowi. Nie ulega oczywiœcie w¹tpliwoœci, ¿e uzasadnione jest ¿¹danie zwrotu œwiadczenia
uzyskanego z funduszu alimentacyjnego w przypadku przeprowadzenia pomyœlnej egzekucji komorni-
czej bie¿¹cych alimentów (za okres to¿samy z okresem, za który przyznane zosta³o to œwiadczenie). Nie-
mniej jednak trudno pogodziæ siê z sytuacj¹, kiedy o uznaniu danego œwiadczenia za nienale¿nie pobrane
decyduje fakt wyegzekwowania zaleg³oœci alimentacyjnych powsta³ych w czasie poprzedzaj¹cym okres,
za który pobierane jest œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego.

W mojej ocenie opisany stan rzeczy wnika ze zbyt ogólnego sformu³owania normy prawnej zapisanej
w art. 2 pkt 7 lit. d przywo³anej ustawy. Wspomniany przepis stanowi, ¿e nienale¿nie pobranym œwiadcze-
niem s¹ œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego „wyp³acone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okre-
sie ich pobierania otrzyma³a alimenty”. W konsekwencji organy gminy dopuszczaj¹ ogóln¹ intepretacjê,
w myœl której jakiekolwiek alimenty otrzymane w okresie pobierania œwiadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przes¹dzaj¹ o uznaniu tego œwiadczenia za pobierane nienale¿nie. Wobec niedostatecznego sprecyzo-
wania tego zagadnienia interpretacja taka podzielana jest równie¿ przez s¹dy administracyjne.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie zasadnoœci nowelizacji wskazanych przepisów.
Szczególnie istotne wydaje siê zawê¿enie zakresu art. 2 pkt 7 w taki sposób, aby wyegzekwowanie zaleg³o-
œci alimentacyjnych za okres nieobjêty œwiadczeniem z funduszu alimentacyjnego nie stanowi³o podsta-
wy do uznania tego œwiadczenia jako pobranego nienale¿nie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Dotar³y do mnie informacje o dzia³aniach podjêtych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci w celu skutecz-
niejszej walki z osobami, które wywo³uj¹ fa³szywe alarmy, na przyk³ad poprzez przekazanie informacji
o rzekomym pod³o¿eniu bomby. W myœl planowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny opisany czyn kwalifikowany ma byæ jako odrêbne przestêpstwo przeciwko dzia³alnoœci instytucji
pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego. Dyspozycja projektowanego przepisu ma obj¹æ sprawcê,
który „wiedz¹c, ¿e zagro¿enie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu
osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, lub stwarza sytuacjê maj¹c¹ wywo³aæ przekonanie o istnieniu
takiego zagro¿enia, czym wywo³uje czynnoœæ instytucji u¿ytecznoœci publicznej lub organu ochrony bez-
pieczeñstwa, porz¹dku publicznego lub zdrowia maj¹c¹ na celu uchylenie zagro¿enia”.

Opisane zachowanie jest obecnie bardzo czêsto kwalifikowane jako wykroczenie z art. 66 ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ. Wobec sprawcy, który swoim zachowaniem wyczerpuje dys-
pozycjê §1 wspomnianego przepisu, s¹d mo¿e orzec karê aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny do
1 tysi¹ca 500 z³. A w przypadku, gdy wykroczenie spowodowa³o niepotrzebn¹ czynnoœæ organu lub insty-
tucji, zgodnie z art. 66 §2 kodeksu wykroczeñ instnieje mo¿liwoœæ zastosowania œrodka karnego w posta-
ci nawi¹zki do wysokoœci 1 tysi¹ca z³. Niemniej jednak warto zauwa¿yæ, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cego
prawa opisany czyn mo¿e zostaæ uznany tak¿e za przestêpstwo, o którym mowa w art. 165 §1 kodeksu
karnego. Przepis ten mówi bowiem o „sprowadzeniu niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób
albo dla mienia w wielkich rozmiarach”. W takim przypadku sprawcy grozi ju¿ kara pozbawienia wolnoœci
od 6 miesiêcy do lat 8.

Trzeba tak¿e zaznaczyæ, ¿e liczba fa³szywych alarmów systematycznie roœnie. Jak wynika ze statystyk,
w 2002 r. z tytu³u pope³nienia wskazanego wykroczenia prowadzono 1187 spraw, natomiast w 2009 roku
takich spraw by³o ju¿ 3677. Ponadto zastanawiaæ musi stosunkowo niski odsetek przypadków, w któ-
rych zachowania te kwalifikowane by³y jako przestêpstwo z art. 165 kodeksu karnego (zaledwie kilkana-
œcie spraw rocznie).

Powstaje zatem szereg w¹tpliwoœci. Po pierwsze, czy planowana nowelizacja faktycznie przyniesie
oczekiwan¹ poprawê w zakresie przeciwdzia³ania fa³szywym alarmom, skoro ju¿ obecnie czyny takie mo-
g¹ byæ uznane za przestêpstwo, jednak w praktyce w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków traktuje siê je
jak wykroczenie. Po drugie, czy rozwa¿ane jest zdecydowane podniesienie wymiaru sankcji, szczególnie
tej o charakterze finansowym, za naruszenie art. 66 kodeksu wykroczeñ. Wydaje siê bowiem, ¿e obecna
kara grzywny w wiêkszoœci przypadków jest nieadekwatna do skutków pope³nionego czynu, na przyk³ad
kosztów zaanga¿owania wielu jednostek Policji, stra¿y po¿arnej itp.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, „pa-
cjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, w tym udzielaj¹ce
mu œwiadczeñ zdrowotnych, informacji z nim zwi¹zanych, a uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem za-
wodu medycznego”. Przes³ank¹ ujawnienia takich danych jest – zgodnie z art. 14 ust. 2 powo³anej ustawy –
miêdzy innymi sytuacja, kiedy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra¿a na to zgodê.

Problem mo¿e jednak powstaæ w momencie, gdy umrze pacjent, który by³ leczony w szpitalu albo te¿
zosta³ do danego szpitala przywieziony w stanie nieprzytomnoœci. Jeœli bowiem osoba taka przed œmier-
ci¹ nie zezwoli³a w sposób wyraŸny na ujawnienie cz³onkom rodziny historii swojej choroby, to istnieje
powa¿na obawa, ¿e najbli¿si zmar³ego pacjenta strac¹ zupe³nie mo¿liwoœæ uzyskania danych o jego cho-
robie i procesie leczenia. W rezultacie osoby te strac¹ tak¿e mo¿liwoœæ udowodnienia przed s¹dem ewen-
tualnego pope³nienia b³êdu lekarskiego, który spowodowa³ zgon pacjenta oraz dochodzenia innych rosz-
czeñ.

Stosownych gwarancji pró¿no szukaæ tak¿e w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, której art. 27 ust. 2 pkt 5 przewiduje mo¿liwoœæ ujawnienia miêdzy innymi danych
dotycz¹cych stanu zdrowia danej osoby, jeœli s¹ one niezbêdne do dochodzenia praw przed s¹dem. Jak
pokazuje praktyka, wnioski o przetwarzanie takich danych s¹ za³atwiane odmownie, jeœli rodzina nie po-
siada stosownego upowa¿nienia.

Uwa¿am zatem, ¿e warto rozwa¿yæ wprowadzenie w cytowanej na wstêpie ustawie takiego zapisu, który
zezwala³by – w wyj¹tkowych sytuacjach – na ujawnienie rodzinie danych medycznych dotycz¹cych zmar³e-
go pacjenta, pomimo ¿e nie ustanowiono wyraŸnego upowa¿nienia w przedmiotowym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W 2008 r. przedsiêbiorcy zaczêli korzystaæ szeroko z produktów bankowych skrojonych w³aœnie dla

tych, którzy dysponowali rezerwami finansowymi. Popularyzowana w latach 2008–2009 forma derywa-
tów (instrumentów pochodnych), opcja walutowa mia³a byæ narzêdziem pomno¿enia zasobów. Nieporo-
zumienie polega³o na tym, ¿e opcje walutowe sta³y siê narzêdziem wzbogacenia, ale nie dla inwestuj¹cych
przedsiêbiorców, lecz dla banków. Na skutek zaskakuj¹cych wahañ kursów – zaskakuj¹cych, podkreœ-
lmy, bez w¹tpienia dla ofiar tego kataklizmu – wiele dobrze prosperuj¹cych polskich przedsiêbiorstw
z dnia na dzieñ znalaz³o siê w sytuacji zmuszaj¹cej do podjêcia walki o przetrwanie, zosta³y pozbawione
œrodków niezbêdnych na inwestycje i perspektyw rozwojowych. W opinii publicznej pojawia³y siê nawet
hipotezy, ¿e zmiany kursów nie wszystkich uczestników tych wydarzeñ zaskoczy³y. Skutki rozpowsze-
chniania wtedy instrumentów pochodnych w polskiej gospodarce przynios³y instytucjom finansowym
przychody zdecydowanie przekraczaj¹ce to, co uznaje siê za godziwe zyski.

Szanowny Panie Premierze! Krótki czas derywaty i opcje goœci³y na pierwszych stronach gazet, po czym
zosta³y z nich wyparte przez inne wydarzenia. To, ¿e media przesta³y siê zajmowaæ t¹ spraw¹, nie oznacza
oczywiœcie, ¿e zniknê³y skutki pamiêtnych zmian kursów walutowych. Do mojego biura senatorskiego
docieraj¹ cz¹stkowe informacje o problemach, z jakimi wci¹¿ borykaj¹ siê ofiary derywatów. Chcê zyskaæ
szersz¹ perspektywê w tej sprawie i dlatego zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o nastêpuj¹ce infor-
macje.

1. Jaka by³a skala transferów finansowych z przedsiêbiorstw produkcyjnych i handlowych do banków
w zwi¹zku z umowami maj¹cymi za przedmiot opcje walutowe w latach 2008–2010?

2. Jakie skutki przynios³y te transfery przedsiêbiorstwom (ile spowodowa³y upad³oœci, na ile przyczy-
ni³y siê do zmian rentownoœci, zmian zatrudnienia i zmniejszenia inwestycji)?

3. Jak rz¹d uniemo¿liwi³ pojawienie siê takich niekorzystnych wydarzeñ gospodarczych w przysz³oœci?
4. Jak rz¹d wspiera firmy, które sta³y siê ofiarami „opcji”?

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Kilka dni temu bez wiêkszego echa przesz³a kolejna, sto czterdziesta ósma rocznica Powstania Stycz-

niowego. Nie jestem przeciwnikiem walentynek i innych œwi¹t importowanych do nas z zagranicy, wy-
pe³niaj¹cych wiadomoœci medialne, lecz powinniœmy przede wszystkim pamiêtaæ o tym, sk¹d przycho-
dzimy – chyba ¿e nie chcemy wiedzieæ, dok¹d zmierzamy.

Noc¹ z 22 na 23 stycznia 1863 r. tysi¹ce m³odych naszych rodaków, uchodz¹c przed brank¹ do rosyj-
skiego wojska, zebra³y siê w oddzia³ach leœnych i zaatakowa³y rosyjskie garnizony w Królestwie. Rozpo-
czê³a siê dwuletnia wojna partyzancka, pe³na zasadzek, nag³ych staræ, nocnych marszy, cierpienia, bólu,
zimna i g³odu. Zakoñczona mêczeñstwem œwiêtego mê¿a Romualda Traugutta, ksiêdza Stanis³awa
Brzóski i tysiêcy innych bohaterów, pognaniem dziesi¹tków tysiêcy w straszn¹ syberyjsk¹ niewolê, ra-
bunkami, wyw³aszczeniami. Bilans tych wydarzeñ by³ straszliwy. Na d³ugo utopiono we krwi chêæ walki
o niepodleg³oœæ.

Lecz gdy Józef Pi³sudski budowa³ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹, nawi¹za³ do niepowtarzalnych wzor-
ców tajnego pañstwa precyzyjnie zarz¹dzanego przez Rz¹d Narodowy. Gdy po zajêciu w 1939 r. naszego
terytorium przez dwóch okupantów tworzono pañstwo podziemne, wzorcem sta³y siê znów tajne struktu-
ry stworzone przez Jaros³awa D¹browskiego, Stefana Bobrowskiego, Oskara Awejde, Karola Mikoszew-
skiego, Józefa Janowskiego.

Mo¿na patrzeæ na Powstanie Styczniowe jak na bezprzyk³adn¹ narodow¹ krwaw¹ klêskê, dowód nie-
poprawnego romantyzmu i braku polityczno-militarnego realizmu, mo¿na, i nie brak takich opinii w na-
szej literaturze historycznej, pocz¹wszy od krakowskich stañczyków. Lecz trzeba te¿ widzieæ w tych wy-
darzeniach wielki, jednocz¹cy Polaków zryw, dowód przywi¹zania do wartoœci dla nas najwa¿niejszej –
wolnoœci Ojczyzny, œwiadectwo zdolnoœci do poœwiêceñ, bohaterstwa, cierpliwoœci i wytrzyma³oœci dzie-
si¹tków tysiêcy leœnych ¿o³nierzy. Dowód tego, na jak wiele nas, Polaków, staæ, gdy jesteœmy razem.

Rz¹d Narodowy Powstania Styczniowego jest te¿ dowodem wielkich organizacyjnych zdolnoœci Pola-
ków – tajna organizacja kierowa³a przez dwa lata ¿yciem spo³ecznym i gospodarczym Królestwa mimo
brutalnych represji zaborcy.

Panie Marsza³ku! Jednoznacznie pozytywne wartoœci powstania, aktualne i potrzebne OjczyŸnie rów-
nie¿ dzisiaj, przemawiaj¹ za tym, aby Powstanie Styczniowe znalaz³o w zbiorowej pamiêci Polaków zdecy-
dowanie lepsze ni¿ dziœ miejsce. Okazj¹ do tego bêdzie okr¹g³a, sto piêædziesi¹ta rocznica jego wybuchu
przypadaj¹ca w 2013 r., w po³owie ósmej kadencji Senatu. Przygotujmy siê do niej godnie. Proponujê, aby
Senat obj¹³ aktywnym patronatem przygotowania do obchodów tej rocznicy i sta³ siê inspiratorem dzia-
³añ naukowych i wychowawczych z nimi zwi¹zanych.

Stanis³aw Kogut

69. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 stycznia 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 69. posiedzenia Senatu 173



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze stanowiskiem Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów proszê o ustosunkowanie siê

do propozycji zmiany treœci art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU
z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z póŸn. zm.) polegaj¹cej na dodaniu s³ów „wraz z kablami” po s³owach „oraz ka-
nalizacja kablowa” oraz wykreœleniu dalszej treœci: „przy czym kable w niej wskazane nie stanowi¹ obiek-
tu budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlanego”.

Ustaw¹ z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych (DzU z 2010 r.
nr 106 poz. 675 z póŸn. zm.) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r.
nr 156 poz. 1118 z póŸn zm. – dalej: Prawo budowlane) dodano definicjê obiektu liniowego jako jednego
z rodzajów budowli. Zgodnie z wprowadzon¹ definicj¹ obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego cha-
rakterystycznym parametrem jest d³ugoœæ, w szczególnoœci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodo-
ci¹g, kana³, gazoci¹g, ruroci¹g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umiesz-
czona bezpoœrednio w ziemi, podziemna, wa³ przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable w niej zainstalowane nie stanowi¹ obiektu budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlane-
go.

Z definicji obiektu liniowego zosta³y jednoznacznie wy³¹czone kable zainstalowane w kanalizacji kab-
lowej, zatem obecnie nie stanowi¹ one obiektu budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlanego.
Konsekwencj¹ wprowadzenia do prawa budowlanego pojêcia obiektu liniowego jest wy³¹czenie z definicji
budowli kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowej. Wartoœæ kabli nie bêdzie wliczana do wartoœci bu-
dowli bêd¹cych przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. W sposób znacz¹cy obni¿¹
siê dochody gmin z tytu³u podatku od nieruchomoœci. Co wiêcej, rozwi¹zanie przyjête przez ustawodawcê
jest sprzeczne z dotychczasow¹, utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ wójta gminy Wêgierska Górka zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie niejasnoœci

wynikaj¹cych z rozbie¿noœci w informacjach oraz zapisach zawartych w dokumentacji dotycz¹cej budo-
wy odcinka Przybêdza – Milówka na trasie S69 Bielsko Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ.

Pomimo ¿e w opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie „Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015” droga S69 zosta³a wymieniona jako priorytet inwestycyjny, w za³¹czni-
kach do tego programu nie umieszczono budowy zwi¹zanej z obejœciem Wêgierskiej Górki (8,5 km drogi
Przybêdza – Milówka na S69). Z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddzia³ w Katowicach wynika, ¿e prace projektowe nad dokumentacj¹ tego fragmentu s¹ na ukoñ-
czeniu, a przetarg oraz rozpoczêcie inwestycji powinny nast¹piæ w latach 2011–2012.

Zdaj¹c sobie sprawê z niemo¿liwoœci przepuszczenia ciê¿kiego ruchu samochodowego znacznie ju¿
obci¹¿onym odcinkiem drogi przebiegaj¹cym przez centrum Wêgierskiej Górki i Milówki, zwracam siê
z proœb¹ o przychylne ustosunkowanie siê do interpelacji wójta gminy Wêgierska Górka w sprawie zamie-
szczenia przez Ministerstwo Infrastruktury zapisu dotycz¹cego budowy drogi ekspresowej S69
Bielsko-Bia³a – ¯ywiec – Zwadroñ, odcinek Przybêdza – Milówka (obejœcie Wêgierskiej Górki) w projekcie
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” w za³¹czniku B1 „Lista zadañ inwestycyjnych,
których realizacja rozpocznie siê w 2013 roku”.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Norberta Krajczego, Piotra Andrzejewskiego, Grzegorza Banasia,

Przemys³awa B³aszczyka, Zbigniewa Cichonia, Grzegorza Czeleja,

W³adys³awa Dajczaka, Stanis³awa Gogacza, Witolda Idczaka,

Kazimierza Jaworskiego, Stanis³awa Karczewskiego,

Czes³awa Ryszkê oraz Wojciecha Skurkiewicza,

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W imieniu naszych wyborców, wœród których jest kilka tysiêcy Sybiraków, zwracamy siê z zapytaniem
do Pana Premiera, czy Rada Ministrów podtrzymuje stanowisko o odrzuceniu projektu ustawy o œwiad-
czeniach substytucyjnych przys³uguj¹cych osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez
Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1855).

Sejmowa Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny w 2009 r. przeprowadzi³a pierwsze czytanie projektu
tej ustawy, ale do dnia dzisiejszego nic siê nie dzieje, bo wstrzymano dalsze procedowanie.

Szanowny Panie Premierze, wnosimy w imieniu wszystkich jeszcze ¿yj¹cych Sybiraków o przyjêcie
przez Radê Ministrów stanowiska, które spowoduje wznowienie procedowania nad t¹ ustaw¹ w Sejmie,
bo wówczas pojawi siê nadzieja, ¿e jeszcze za ¿ycia doznaj¹ oni symbolicznego uznania swoich krzywd
i cierpienia.

Przyjêcie tej ustawy bêdzie spe³nieniem od dawna najwa¿niejszego dla Sybiraków oczekiwania, bêdzie
dla nich zadoœæuczyniem i Ÿród³em satysfakcji.

Norbert Krajczy
Czes³aw Ryszka
Grzegorz Czelej
Witold Idczak
W³adys³aw Dajczak
Zbigniew Cichoñ
Grzegorz Banaœ
Stanis³aw Gogacz
Piotr Andrzejewski
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Karczewski
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od lat pozostaje nierozwi¹zany problem tak zwanych mieszkañ zak³adowych. Wielokrotnie podejmo-

wano próby legislacyjne, aby ujednoliciæ porz¹dek prawny, ale takie dzia³ania nigdy nie przynios³y ocze-
kiwanego efektu. Problem dotyczy przekszta³ceñ w³asnoœciowych pracowniczych mieszkañ zak³ado-
wych pozostaj¹cych w zarz¹dzie Skarbu Pañstwa. We wprowadzonej w roku 2000 ustawie podzielono na-
jemców na dwie kategorie: tych, których budynki zosta³y przekazane gminom, miastom przed uchwale-
niem ustawy oraz na tych, których budynków nie sprzedano i którzy otrzymali prawo pierwszeñstwa wy-
kupu mieszkañ z bonifikat¹. Wieloletnich mieszkañców lokali bardzo czêsto nie staæ na wykup u¿ytko-
wanych mieszkañ po cenach wolnorynkowych ze wzglêdu na ich niskie dochody. Wœród najemców ist-
nieje du¿e zainteresowanie wykupem mieszkañ, jednak ceny proponowane przez gminy znacznie prze-
wy¿szaj¹ mo¿liwoœci finansowe mieszkañców.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy planuje Pan podj¹æ dzia³ania legislacyjne prowadz¹ce do uregulowania sytuacji prawnej najem-

ców by³ych mieszkañ zak³adowych?
2. Czy planowane zmiany legislacyjne pozwol¹ na to, aby nabywanie na preferencyjnych zasadach miesz-

kañ zak³adowych wybudowanych ze œrodków Zak³adowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego na mo-
cy ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. lub z dotacji bud¿etowych stanowi³o czêœæ wynagrodzenia za pracê?

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego

oraz senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W pe³ni popieraj¹c wielokrotnie artyku³owane postulaty œrodowiska pracowników nauki i szkolnictwa

wy¿szego, wyra¿ane miêdzy innymi przez Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, uwa¿amy, i¿ ze
wzglêdu na znaczenie nauki i szkolnictwa wy¿szego w budowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na
wiedzy konieczne jest zwiêkszenie nak³adów bud¿etowych na te dziedziny ¿ycia.

Zauwa¿amy piln¹ potrzebê znacznego podwy¿szenia wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli akade-
mickich i pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi uczelni publicznych oraz koniecznoœæ
respektowania przez pañstwo polityki ich wynagradzania zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 151
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Dlatego te¿ zwracamy siê o przyjêcie propozycji poprawki do projektu ustawy bud¿etowej na rok 2011
polegaj¹cej na zwiêkszeniu o 500 milionów z³ bud¿etu szkolnictwa wy¿szego na 2011 r. i przeznaczenie
tej kwoty na podwy¿ki p³ac pracowników uczelni publicznych. Wzrost wynagrodzeñ jest niezbêdny ze
wzglêdu na planowane ograniczenie mo¿liwoœci dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich,
co jest akceptowanym w œrodowisku akademickim krokiem w kierunku uzdrowienia sytuacji w szkolni-
ctwie wy¿szym.

Szanowna Pani Minister!
Pragniemy równie¿ podkreœliæ, ¿e podzielamy niepokój œrodowiska pracowników nauki i szkolnictwa

wy¿szego zwi¹zany z nowelizacj¹ ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym przygoto-
wywan¹ w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nie sposób pomin¹æ milczeniem argumentów
przytoczonych przez Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, podwa¿aj¹cych obrany kierunek zmian
maj¹cych na celu uzdrowienie sytuacji nauki polskiej i szkolnictwa wy¿szego.

Ograniczenie samorz¹dnoœci uczelni publicznych i œrodowiska akademickiego, ograniczenie praw
pracowniczych nauczycieli akademickich oraz zmniejszenie stabilnoœci zatrudnienia w sytuacji rozsze-
rzenia mo¿liwoœci finansowania z bud¿etu pañstwa uczelni niepublicznych bez wzrostu nak³adów na
szkolnictwo wy¿sze nie tylko nie bêdzie sprzyja³o trwa³emu rozwojowi szkolnictwa wy¿szego, ale dopro-
wadzi do upadku wielu wartoœciowych jednostek dydaktycznych.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê o powa¿n¹ analizê i rzeteln¹ ocenê postulatów œrodowiska akademic-
kiego oraz wytê¿on¹ pracê nad wdro¿eniem ich w ¿ycie w proponowanej nowelizacji przedmiotowej usta-
wy.

Adam Massalski
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³a siê pani Beata P., zamieszka³a w K. Jest ona osob¹

niepe³nosprawn¹ o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, pobieraj¹c¹ rentê z KRUS.
Pani Beata P. zosta³a dotkniêta powodzi¹ w ubieg³ym roku, w zwi¹zku z tym zwróci³a siê do PFRON Od-

dzia³ Podkarpacki z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na czêœciowe pokrycie strat powsta³ych
na skutek powodzi. Nale¿y dodaæ, i¿ PFRON realizowa³ takie dofinansowanie w ramach programu „Po-
wódŸ 2010”.

W piœmie z dnia 11 paŸdziernika 2010 r. PFRON Oddzia³ Podkarpacki negatywnie rozpozna³ wniosek
pani P., decyzjê uzasadniaj¹c tym, i¿ nie zosta³o przez ni¹ przedstawione odpowiednie zaœwiadczenie
o stopniu niepe³nosprawnoœci. W odpowiedzi wnioskodawczyni podnios³a, i¿ maj¹c na wzglêdzie wyrok
s¹du powszechnego, który stwierdzi³ jej niepe³nosprawnoœæ, oraz fakt pobierania renty z KRUS, jest ona
osob¹ niepe³nosprawn¹; ponadto przed³o¿y³a zaœwiadczenie z Powiatowego Zespo³u do spraw Niepe³no-
sprawnoœci. W odpowiedzi z dnia 2 listopada 2010 r. PFRON podtrzyma³ swe wczeœniejsze stanowisko.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, proszê Pani¹ Minister o objêcie nadzorem postêpowania PFRON. W tej
sprawie nale¿y podkreœliæ, i¿ jeœli chodzi o stanowisko PFRON w wymienionych pismach, nie by³o ¿adnej
mo¿liwoœci jego zaskar¿enia, zainteresowany podmiot nie zosta³ te¿ poinformowany o mo¿liwoœci zaskar-
¿enia przyjêtego stanowiska. Ponadto na uwagê zas³uguje fakt, i¿ pani Beata P. jest osob¹ niepe³nospra-
wn¹ – co zosta³o stwierdzone przez kompetentne do tego organy, w tym s¹d powszechny – i by³a ni¹ w mo-
mencie wyst¹pienia powodzi, a na skutek, w moim przekonaniu, dyskryminuj¹cego dzia³ania PFRON zo-
sta³a pozbawiona œrodków, które w jej sytuacji ¿yciowej s¹ bardzo potrzebne.

W zwi¹zku z tym proszê o nadzór ministerstwa nad przedmiotow¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Leszka Piechotê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o merytoryczne rozpatrzenie i ostateczne rozwi¹zanie zais-

tnia³ego i nabrzmia³ego od kilku lat problemu w zakresie podmiotowoœci podatkowej w podatku od towa-
rów i us³ug jednostek bud¿etowych, w szczególnoœci urzêdów poszczególnych szczebli samorz¹du teryto-
rialnego.

Na gruncie tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania winna byæ stosowana zasada przejrzy-
stoœci oraz jasnoœci, jest to kluczowe dla prawid³owego wykonywania obowi¹zków podatników podatku
od towarów i us³ug.

Podstawowym zagadnieniem jest precyzyjne okreœlenie podmiotowoœci w podatku od towarów i us³ug.
Aktualnie w orzecznictwie wojewódzkich s¹dów administracyjnych z uwagi na niejednoznacznoœæ

przepisów prawa przewija siê pogl¹d, ¿e w jednostkach samorz¹du terytorialnego podatnikiem VAT jest
zarówno gmina jako osoba prawna, jak i urz¹d miasta jako jednostka nieposiadaj¹ca osobowoœci praw-
nej, ale bêd¹ca jednostk¹ obs³uguj¹c¹ organ, jakim jest gmina.

W praktyce w Polsce sytuacja przedstawia siê tak, ¿e podatnikami VAT s¹ zarówno gminy, jak i urzêdy
miast, a tak¿e tylko gminy lub tylko urzêdy miast. Moim zdaniem taka sytuacja z punktu widzenia prze-
jrzystoœci stosowania prawa podatkowego jest niedopuszczalna.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych urz¹d miasta jest jednostk¹ bud¿etow¹ samo-
rz¹du terytorialnego zaliczan¹ do sektora finansów publicznych.

Przes³anki, które za chwilê przedstawiê, przemawiaj¹ za tym, aby urz¹d miasta by³ podatnikiem wska-
zanego podatku dla czynnoœci wykonywanych przez ten urz¹d.

1. Urz¹d miasta jako jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej mieœci siê w kategorii
pojêcia „podatnik” w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(DzU nr 54 poz. 535 ze zmianami).

2. Gmina nie ma ¿adnych mo¿liwoœci prowadzenia rozliczeñ ani ewidencji podatku VAT na kontach
ksiêgowych gminy, a jedynie na kontach urzêdu obs³uguj¹cego gminê; mówi o tym rozporz¹dzenie mini-
stra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci oraz planów kont dla
bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostek bud¿etowych, samorz¹do-
wych zak³adów bud¿etowych, pañstwowych funduszy celowych oraz pañstwowych jednostek bud¿eto-
wych maj¹cych siedzibê poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 128).

3. Takie rozumowanie znajduje równie¿ uzasadnienie w przepisach ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (DzU z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zmianami), które nakazuj¹ rzetelne dokumentowa-
nie operacji gospodarczych, czyli w sposób zgodny z rzeczywistym ich przebiegiem. W zwi¹zku z tym
w ksiêgach rachunkowych urzêdu miasta mo¿na ujmowaæ wy³¹cznie operacje gospodarcze dokonane
przez urz¹d na podstawie zdarzeñ i dokumentów sporz¹dzonych przez urz¹d lub doñ adresowanych,
o czym mówi art. 22 w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy.

Aby rzetelnie i w sposób prawid³owy prowadziæ ksiêgi rachunkowe, rejestry itp., faktury zakupu mu-
sz¹ byæ wystawiane na urz¹d miasta, zaœ faktury sprzeda¿y winny byæ wystawiane przez urz¹d, albowiem
tylko takie postêpowanie umo¿liwi prawid³owe ujêcie nale¿noœci i zobowi¹zañ z tytu³u podatku VAT w bi-
lansie urzêdu.

Gmina jako osoba prawna w obrocie gospodarczym wystêpuje wy³¹cznie za poœrednictwem swoich je-
dnostek organizacyjnych. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku Skarbu Pañstwa, dzia³a przez swoje
organy. Podmioty, którym przyznano prawo do reprezentowania gminy (Skarbu Pañstwa), z racji swojej
dzia³alnoœci mog¹ byæ odrêbnymi podatnikami VAT i posiadaæ w³asne numery identyfikacji podatkowej.

Szczególn¹ jednostk¹ jest urz¹d – podobnie jak w przypadku Skarbu Pañstwa urzêdy administracji
centralnej – maj¹cy status jednostki bud¿etowej, która s³u¿y do wykonywania zadañ gminy oraz obs³ugi
techniczno-organizacyjnej organów gminy.

Zakres zadañ gminy wykonywanych przez urz¹d zale¿y od wielkoœci, statutu i struktury danej gminy.
Zadania gminy zatem mog¹ byæ realizowane przez jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe, spó³ki pra-
wa handlowego, instytucje kultury i zak³ady opieki zdrowotnej.

Rozpatruj¹c to zagadnienie, nale¿y przede wszystkim zachowaæ konstytucyjn¹ zasadê równoœci pod-
miotów, jednostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, i podlegania tym samym regulacjom podatko-
wym, gdy¿ zarówno administracja rz¹dowa, jak i samorz¹dowa jest to administracja publiczna, realizu-
j¹ca zadania pañstwa.
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Skoro urzêdy administracji centralnej s¹ rejestrowane jako odrêbni podatnicy podatku VAT, to dlacze-
go urzêdy administracji samorz¹dowej maj¹ byæ rejestrowane jako gmina/powiat/województwo.

To tylko niektóre argumenty i w¹tpliwoœci. Proszê, aby Ministerstwo Finansów siê do nich odnios³o
i spowodowa³o zmianê przepisów, tak by nie by³o mo¿liwoœci dowolnego ich interpretowania.

Aby zachowaæ ³ad prawny, nie mo¿na dawaæ pierwszeñstwa interpretacjom przed znaczeniami wyni-
kaj¹cymi wprost z przepisów prawa.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o doprecyzowanie treœci art. 15 ustawy o VAT. Moja
propozycja sprowadza³aby siê do modyfikacji art. 15 ust. 1. Przepis ten móg³by brzmieæ w nastêpuj¹cy
sposób: „Podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej, w tym
urzêdy i inne jednostki realizuj¹ce zadania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz osoby fizyczne,
wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, o której mowa w ust. 2, bez wzglêdu na cel lub rezul-
tat takiej dzia³alnoœci” (zmiana przepisu zaznaczona jest wyt³uszczonym drukiem). Taka zmiana przepi-
su rozwi¹za³aby problem nie tylko w administracji samorz¹dowej, ale i rz¹dowej, gdy¿ – jak ju¿ wspo-
mnia³em – zarówno Skarb Pañstwa, jak i jednostki samorz¹du terytorialnego realizuj¹ zadania pañstwa
i w zakresie prawa podatkowego przez poszanowanie dla konstytucyjnej zasady równoœci podmiotów po-
winny obowi¹zywaæ te same zasady.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze uwagi oka¿¹ siê pomocne do takiego ustanowienia przepisów prawa, aby
nie by³o podstaw do dowolnej ich interpretacji, aby by³y one to¿same dla administracji rz¹dowej oraz sa-
morz¹dowej i aby wreszcie uda³o siê rozwi¹zaæ ten istniej¹cy od kilku lat problem.

Z powa¿aniem
Leszek Piechota
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Leszka Piechotê
oraz senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przyjêta przez parlament podwy¿ka podatku VAT z 22% do 23%, z 7% do 8% oraz z 0% (ksi¹¿ki i czaso-

pisma specjalistyczne) i 3% (¿ywnoœæ nieprzetworzona) do 5% mo¿e nie przynieœæ bud¿etowi dodatko-
wych 5-5,5 miliarda z³, jak zak³ada Ministerstwo Finansów. Krajowa Izba Gospodarcza wskazuje, ¿e wyli-
czenia te mog¹ nie uwzglêdniaæ wielu zmiennych, takich jak miêdzy innymi nieunikniony wzrost szarej
strefy oraz spadek wp³ywów z uwagi na podwy¿kê stawek podatku VAT oraz z tytu³u innych Ÿróde³ podat-
kowych. Wzrost cen spowoduje spadek popytu, poniewa¿ wiêkszoœæ Polaków nie ma oszczêdnoœci, a na-
wet jest zad³u¿ona. Z tego powodu podatnikom nale¿y zostawiæ w kieszeni wiêcej pieniêdzy, aby mieli
z czego p³aciæ wy¿szy VAT. Poni¿ej kilka mo¿liwoœci.

Podniesienie progów podatkowych w PIT
W tej chwili kwota wolna od podatku w podatku od dochodów osób fizycznych wynosi 3 tysi¹ce 91 z³,

a drugi próg podatkowy zaczyna siê po przekroczeniu dochodu w wysokoœci 85 tysiêcy 528 z³. Progi te s¹
ustalone na bardzo niskim poziomie. Wystarczy porównaæ sytuacjê u naszego zachodniego s¹siada.
W Niemczech, chocia¿ podatek PIT ma stawki od 0% do 45%, trzeba znacznie wiêcej zarabiaæ, by przekra-
czaæ kolejne progi podatkowe. W Niemczech kwota wolna od podatku wynosi 8 tysiêcy 4 euro, czyli oko³o 32
tysi¹ce z³. Z kolei najwy¿sz¹ stawkê 45% podatnicy niemieccy p³ac¹ dopiero po przekroczeniu dochodu
w astronomicznej wysokoœci 250 tysiêcy 730 euro, czyli ponad 1 miliona z³. Podobnie sytuacja wygl¹da
w Wielkiej Brytanii, gdzie kwota wolna od podatku wynosi 2 tysi¹ce 440 GBP, czyli oko³o 11 tysiêcy 500 z³,
a najwy¿sz¹ 50% stawkê podatku p³ac¹ osoby przekraczaj¹ce roczny dochód w wysokoœci 150 tysiêcy GBP,
czyli oko³o 705 tysiêcy z³. Dlatego jak najbardziej zasadne jest podniesienie progów podatkowych w Polsce.
Kwota wolna od podatku mog³aby wynosiæ 10 tysiêcy z³, a próg podatkowy 150 tysiêcy z³. Wprowadzenie
kwoty wolnej od podatku w wysokoœci 10 tysiêcy z³ mog³oby odbyæ siê stopniowo, w kilku etapach, na przy-
k³ad w pierwszym roku reformy kwota wolna od podatku mog³aby zostaæ zwiêkszona do 6 tysiêcy z³, w dru-
gim roku – do 8 tysiêcy z³, a w trzecim roku ostatecznie do 10 tysiêcy z³.

Warto przypomnieæ, ¿e u wszystkich s¹siadów Polski, z wyj¹tkiem Niemiec, obowi¹zuje podatek liniowy:
w Rosji 13%, na Bia³orusi 12%, w Czechach 25%, na S³owacji 19%, na Ukrainie 15% i na Litwie 15%.

Obni¿enie stawki CIT
Zasadne wydaje siê tak¿e obni¿enie liniowego podatku od dochodów osób prawnych, który aktualnie

wynosi 19%. Kiedy w 2003 r. z inicjatywy premiera Leszka Millera doœæ znacznie obni¿ono ten podatek,
bo o osiem punktów procentowych, z 27% do 19%, to zgodnie z krzyw¹ Laffera wp³ywy z podatku CIT spo-
ro wzros³y. Przed obni¿k¹ tego podatku w 2003 r. wp³ywy z CIT wynosi³y 15 miliardów z³, a rok póŸniej, po
obni¿eniu stawki – 18 miliardów z³, co oznacza wzrost a¿ o 20%. W kolejnych latach dochody z podatku
CIT wzros³y jeszcze bardziej, osi¹gaj¹c swoje maksimum w 2008 r., kiedy wynios³y 34,6 miliarda z³. Podo-
bna sytuacja mia³a miejsce w latach 1996–2000, kiedy stawki CIT obni¿ano stopniowo z 40% do 30%,
a wp³ywy z tego tytu³u wzros³y z oko³o 11 miliardów z³, do 16,9 miliarda z³, czyli o oko³o 54%. By³o to wyni-
kiem tego, ¿e niektóre firmy przesta³y ukrywaæ swoje dochody, tworzyæ sztuczne koszty czy je zawy¿aæ, by
mniej zap³aciæ fiskusowi. Kiedy podatek jest ni¿szy, nie op³aca siê kombinowaæ – przedsiêbiorca woli za-
p³aciæ i mieæ czyst¹ kartê.

Podobnie by³o po obni¿eniu w 2002 r. o 30% akcyzy na alkohol, kiedy dochody pañstwa z tego tytu³u
wzros³y, a ca³a bran¿a stanê³a na nogi. Nie oznacza³o to wcale wzrostu konsumpcji alkoholi, a jedynie
spadek przemytu zza wschodniej i po³udniowej granicy, który przesta³ byæ op³acalny.

Dlatego zasadne jest pójœcie t¹ drog¹ i jeszcze wiêksze obni¿enie podatku CIT – z 19% do 10%. Nie jest
to zbyt niska stawka, bo w wielu krajach europejskich w³aœnie taka obowi¹zuje. Takimi krajami s¹:
Bu³garia, Cypr, Boœnia, Albania, Macedonia, Serbia, a na Wêgrzech stawka 10% obowi¹zuje dla ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw. Z kolei jeszcze ni¿sza stawka PIT, bo 9%, obowiazuje w Czarnogórze i Uzbeki-
stanie. Ponadto podatek od dochodów osób prawnych od pocz¹tku 2011 r. zostanie obni¿ony w Kaza-
chstanie, a podobne propozycje wysuwane s¹ w Japonii czy Hongkongu.
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Obni¿enie podatku CIT o dziewiêæ punktów procentowych, czyli do 10%, nie tylko pomo¿e gospodarce
szybciej siê rozwijaæ (przedsiêbiorcy bêd¹ mieli wiêcej pieniêdzy na inwestycje), ale z pewnoœci¹ spowoduje
wzrost dochodów z tego tytu³u, podobny do tego, jaki mia³ miejsce po obni¿ce stawki CIT z 27% do 19%.

Ulga paliwowa w PIT
Polska, bêd¹c pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej, musi respektowaæ unijne prawo, w tym

tak¿e prawo podatkowe UE. Minimalny unijny podatek akcyzowy na benzynê wynosi 0,359 euro za litr.
Przy aktualnym kursie euro (3,95 z³) akcyza na paliwo musi wynosiæ co najmniej 1,42 z³ za litr. Niestety
w Polsce akcyza jest na poziomie 1,565 z³ za litr. Oznacza to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia podatku ak-
cyzowego o 0,14 z³ na litrze. Zgodnie z art. 13 dyrektywy energetycznej, nr 2003/96/EC, nowy wymiar ak-
cyzy na 2011 r. mo¿na ustaliæ wed³ug kursu euro z dnia 1 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Jednak w tej sy-
tuacji poszkodowane by³yby osoby, które do swoich pojazdów u¿ywaj¹ oleju napêdowego (choæ on i tak
jest tañszy od benzyny), poniewa¿ w tej chwili obowi¹zuj¹ca w Polsce akcyza na olej napêdowy jest ni¿sza
ni¿ minimum unijne (0,302 euro za litr), ale rekompensowana podwy¿szon¹ w zesz³ym roku op³at¹ pali-
wow¹.

Z powy¿szej sytuacji patowej istnieje jednak wyjœcie. Mo¿na wprowadziæ ulgê paliwow¹, która by³aby
odliczana od podatku od dochodów osób fizycznych. Fiskus móg³by zwracaæ kierowcom akcyzê, któr¹ za-
p³acili, przeje¿d¿aj¹c 1 tysi¹c km miesiêcznie. Przyjmuj¹c, ¿e samochód spala œrednio 7 litrów benzyny
na 100 km, kierowca za ka¿de przejechane 1 tysi¹c km oddaje pañstwu oko³o 110 z³ w akcyzie paliwowej
(kierowca samochodu z silnikiem diesla niemal dwa razy mniej). Fiskus móg³by zwracaæ kierowcom ak-
cyzê za 1 tysi¹c km przejechane w ka¿dym miesi¹cu, czyli za 12 tysiêcy km rocznie. Wiêkszoœæ kierowców
i tak przeje¿d¿a znacznie wiêcej, czyli p³aci wiêcej. Mo¿na przyj¹æ ulgê paliwow¹ dla kierowców na pozio-
mie 100 z³ miesiêcznie, czyli 1 tysi¹ca 200 z³ rocznie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podniesiony VAT bêdzie mia³
tak¿e wp³yw na cenê paliw, a jest on liczony równie¿ od akcyzy paliwowej (podatek od podatku).

Obni¿ka akcyzy na energiê elektryczn¹
Polska musi respektowaæ unijne prawo tak¿e w zakresie wysokoœci akcyzy, jak¹ ob³o¿ona jest energia

elektryczna. Zgodnie z dyrektyw¹ 2003/96/WE minimalna akcyza na pr¹d w krajach unijnych powinna
wynosiæ: dla firm 0,5 euro za 1 MWh, dla pozosta³ych podmiotów – 1 euro za 1 MWh. Jednak polskie pra-
wo obci¹¿a akcyz¹ w znacznie wiêkszym stopniu, bo wynosi ona a¿ 20 z³ za 1 MWh. Oznacza to, ¿e poda-
tek akcyzowy od energii elektrycznej w Polsce dla firm jest ponad dziesiêciokrotnie (!), a dla pozosta³ych
podmiotów ponad piêciokrotnie, wy¿szy od unijnej stawki minimalnej. Polska jest w gronie piêciu pañstw
pobieraj¹cych najwy¿sz¹ akcyzê od energii elektrycznej w UE. Wy¿sze stawki stosuj¹ jedynie Duñczycy,
Szwedzi, Austriacy i Niemcy. Energia elektryczna w Polsce jest dodatkowo ob³o¿ona podatkiem VAT. Dla-
tego zasadne wydaje siê obni¿enie polskiej akcyzy do unijnego minimum: 2 z³ za 1 MWh dla firm, 4 z³ za
1 MWh dla pozosta³ych podmiotów. Wed³ug szacunków takie obni¿enie akcyzy na pr¹d zmniejszy³oby
ca³kowite rachunki przedsiêbiorstw za energiê elektryczn¹ (wliczaj¹c w to wszelkie inne podatki, op³aty
przesy³owe i sta³e) o oko³o 10%, a pozosta³ych podmiotów o oko³o 5%. Taki krok oznacza³by równie¿ zwiê-
kszenie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki, a to z kolei przynios³oby wiêksze wp³ywy do bud¿etu pañ-
stwa.

Co wiêcej, wspomniana unijna dyrektywa wy³¹czy³a z harmonizacji w tym zakresie energiê elektryczn¹
zu¿ywan¹ w szczególnie energoch³onnych procesach technologicznych. Niemal wszystkie kraje cz³onkow-
skie, oprócz Polski, wykorzysta³y ten fakt, stosuj¹c wobec energii elektrycznej zu¿ywanej w procesach
energoch³onnych preferencyjne stawki, wy³¹czenia lub zwrot zap³aconego podatku akcyzowego. Spoœród
dwudziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej dwadzieœcia dwa stosuj¹ do procesów energoch³onnych zde-
cydowanie ni¿sze ni¿ Polska stawki podatku akcyzowego na energiê. Stawki w trzynastu krajach unijnych
wynosz¹ od 3,2 do 0,5 euro za 1 MWh, a w dziewiêciu – poni¿ej 0,5 euro za 1 MWh.

Jeœli zostan¹ wprowadzone proponowane ulgi podatkowe, Polacy bêd¹ mieli wiêcej pieniêdzy w kiesze-
ni, dziêki czemu wzroœnie konsumpcja, bo bêd¹ wiêcej wydawaæ. Gospodarka bêdzie siê szybciej rozwi-
jaæ, a pieni¹dze wróc¹ do bud¿etu poprzez podatek VAT i inne obci¹¿enia fiskalne. Bardziej realne stanie
siê wtedy utrzymanie proponowanej przez Ministerstwo Finansów tak zwanej docelowej regu³y stabilizu-
j¹cej, przewidzianej w Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów Publicznych na lata 2010-2011, która ma
zapewniæ utrzymanie deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych na poziomie celu œrednioo-
kresowego, na poziomie 1% PKB.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 listopada 2010 r. nr G2/662/849/MN09/10/3518, stanowi¹cego

odpowiedŸ na zg³oszone przeze mnie wczeœniej oœwiadczenie, zwracam siê o ponowne przeanalizowanie
wskazanego w nim problemu.

W przedmiotowej interpelacji wnosi³em o wyjaœnienie, dlaczego w opinii dotycz¹cej sprawozdania z wy-
konania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w czêœci 78 „Obs³uga zad³u¿enia za-
granicznego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”, nr BAS 1166/09, znalaz³ siê zapis, zgodnie z którym
Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿ywnoœci bezglutenowej i ponosi wydatki z tytu³u niewy-
wi¹zania siê producentów z kredytu, podczas gdy porêczenia udzielono Bankowi Handlowemu SA.

Przypomnê, ¿e chodzi o sp³atê kredytu, jaki polski rz¹d pobra³ od rz¹du w³oskiego w roku 1992 (nr kre-
dytu: REFEXP/ALD-91/014) z przeznaczeniem na ochronê zdrowia (chodzi miêdzy innymi o ¿ywnoœæ
bezglutenow¹). Na czêœæ tego kredytu w wysokoœci 4.645.918.000 lirów Rada Ministrów w drodze uchwa-
³y nr 17/92 z dnia 25 lutego 1992 r. udzieli³a porêczenia sp³aty Bankowi Handlowemu SA w Warszawie,
powierzaj¹c nadzór nad kredytem i porêczeniem ministrowi finansów. Z kredytu tego skorzystaæ mia³
miêdzy innymi w³aœciciel firmy z Czêstochowy, pan Witold P., który zg³aszaj¹c siê do mojego biura sena-
torskiego wskaza³, ¿e w opinii dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za rok 2008 w czê-
œci 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajowego” znalaz³y siê dane nie-
zgodne ze stanem faktycznym, tj. wy¿ej wskazan¹ uchwa³¹ Rady Ministrów nr 17/92. Z treœci opinii wy-
nika, ¿e Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿ywnoœci bezglutenowej i ponosi wydatki z powo-
du niewywi¹zania siê producentów z kredytu. Tymczasem porêczenia udzielono Bankowi Handlowemu
SA, nie zaœ bezpoœrednio producentom ¿ywnoœci.

W odpowiedzi poinformowano mnie, ¿e w dokumentach dotycz¹cych wykonania bud¿etu pañstwa za
rok 2008, takich jak:

– sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud¿etu pañstwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
– informacja Najwy¿szej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania w 2008 r. bud¿etu pañstwa

w czêœciach 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego” i 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”,
– wyst¹pienie pokontrolne wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 14 kwietnia 2009 r.,

sygn. KBF-410-10-1/09, P/08/040,
– informacja ministra finansów o porêczeniach i gwarancjach udzielonych w 2008 r. przez Skarb Pañ-

stwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze œrodków Krajowego Funduszu Porê-
czeñ Krajowych,

nie wystêpuje zapis niezgodny ze stanem faktycznym. Autor odpowiedzi stwierdzi³ ponadto, ¿e nie wia-
domo, dlaczego we wskazanej w interpelacji opinii znalaz³ siê kwestionowany zapis, i domniemywa, ¿e
jest to swobodna interpretacja autora opinii, byæ mo¿e uproszczenie.

Reasumuj¹c, na pytanie dlaczego w tak istotnym dokumencie znalaz³ siê zapis niezgodny z prawd¹, otrzy-
mujê odpowiedŸ, ¿e w innych dokumentach, o które nie pyta³em, takiego zapisu nie ma, a w dokumencie,
o który pytam, zapis taki znalaz³ siê z nieznanych zupe³nie przyczyn. Trudno uznaæ tak¹ odpowiedŸ za rzetel-
n¹. Uwa¿am, ¿e zg³aszaj¹cy siê do biura senatorskiego obywatel ma prawo do elementarnego szacunku ze
strony organów pañstwa. I w imiê tego prawa proszê o rzeteln¹ odpowiedŸ na zadane pytanie. Mo¿na spróbo-
waæ dotrzeæ do autora opinii, a tak¿e sprawdziæ, czy ten b³¹d nie by³ powielany w innych dokumentach (opi-
niach). Skoro zaœ omawiany zapis nie pojawi³ siê w innych dokumentach, to proszê o wskazanie, jaki dok³a-
dnie zapisdotycz¹cyprzedmiotowychgwarancji znalaz³ siêw tychdokumentach,a tak¿ew jaki sposóbewen-
tualnie ujêto kwoty gwarancji w bud¿ecie pañstwa na rok 2008.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Sprawa, o której piszê, jest Panu dobrze znana. Dotyczy problemu lichwy, jakiej doœwiadczy³ Marcin S.

z Czêstochowy. Poniewa¿ zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o podjêcie inicjatywy w tym zakresie, nie mogê mu
odmówiæ, zw³aszcza ¿e jego sprawa unaocznia, jak nieskuteczne s¹ w tym przypadku regulacje prawne,
jak s³abo dzia³aj¹ organy œcigania oraz wymiar sprawiedliwoœci.

Przestêpcy wykorzystuj¹ dla swoich celów nieprecyzyjne regulacje prawne, w szczególnoœci prawo
wekslowe i na przyk³ad doliczaj¹ kwoty odsetek do kwoty g³ównej, a sumê wpisuj¹ jako kwotê nale¿n¹ na
wymuszonym od d³u¿nika wekslu in blanco. Ochrony pokrzywdzonych nie zapewnia tak¿e prawo karne.
Art. 304 kodeksu karnego czêsto nie jest brany pod uwagê w trakcie postêpowania przygotowawczego.
Tymczasem dziêki temu, ¿e postêpowanie karne jest prowadzone w oparciu o ten przepis, pokrzywdzeni
mog¹ liczyæ na w³aœciw¹ reakcjê s¹dów w sprawach cywilnych. Sêdziowie w sprawach cywilnych obawia-
j¹ siê bowiem samodzielnie oceniaæ sprawê i bezkrytycznie czekaj¹ na zakoñczenie postêpowania karne-
go, odmawiaj¹c jednoczeœnie wstrzymania wykonalnoœci wydanych w sprawach nakazów zap³aty. Brak
jest tak¿e, co nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, jasnych i przejrzystych regulacji procesowych, które
w przypadku lichwy lub podejrzenia lichwy dawa³yby podstawê do wstrzymania wykonalnoœci nakazu
zap³aty.

Historia problemu pana Marcina S. zaczê³a siê kilka lat temu. Z uwagi na rodzinne perturbacje, okoli-
cznoœci oraz brak mo¿liwoœci uzyskania finansowania z oficjalnych Ÿróde³, zosta³ zmuszony zaci¹gn¹æ
wysokooprocentowan¹ po¿yczkê u osoby prywatnej. Udzielenie tej po¿yczki uzale¿nione by³o od zaci¹g-
niêcia zobowi¹zania do sp³aty odsetek w wysokoœci 60% w stosunku rocznym. W póŸniejszym czasie po-
¿yczkodawca zacz¹³ wywieraæ na niego presjê, powo³uj¹c siê na wysoko postawione osoby, osoby z tak
zwanych krêgów, które domagaj¹ siê zwrotu pieniêdzy. Straszy³ go. Pan S. odczuwa³ sta³y powoli rosn¹cy
nacisk psychiczny, ukierunkowany na wywo³anie przekonania, ¿e nie pozostaje mu nic innego, jak tylko
sp³acanie ci¹gle rosn¹cego d³ugu. Czyni³ wiêc to tak d³ugo, jak tylko móg³, miêdzy innymi w obawie o swo-
j¹ rodzinê, zdrowie ¿ony i ma³ego dziecka. Z tego tak¿e powodu pan S.podobnie jak wielu innych w podob-
nej sytuacji, podpisa³ przedstawione mu przez po¿yczkodawcê dokumenty, miêdzy innymi weksel in
blanco, deklaracjê wekslow¹ oraz umowê po¿yczki, w której znajdowa³o siê pokwitowanie odbioru pieniê-
dzy. W pewnym momencie, po nieudanej dla przestêpcy próbie notarialnego przejêcia maj¹tku ofiary,
pan S. pokona³ strach i uda³ siê na policjê. Cofn¹³ oœwiadczenie woli o zawarciu umowy po¿yczki, oœwiad-
czenie woli dotycz¹ce pokwitowania sumy po¿yczki, oœwiadczenie dotycz¹ce deklaracji wekslowej oraz
weksla in blanco. Po¿yczkodawca tymczasem wype³ni³ uzyskany w wyniku przestêpstwa weksel in blan-
co na niebotyczn¹ kwotê, która nigdy nie by³a przedmiotem po¿yczki – przekraczaj¹c¹ 7,5 miliona z³.
Skutkiem powy¿szego by³o wszczêcie postêpowania s¹dowego z pozwu po¿yczkodawcy oraz nakaz zap³a-
ty wydany w postêpowaniu nakazowym przez S¹d Okrêgowy w Czêstochowie, w którym nakazano, aby
pan S. zap³aci³ po¿yczkodawcy kwotê podan¹ na wekslu wraz z odsetkami oraz kosztami postêpowania.
Nakaz zap³aty wydany zosta³ w dniu 21 stycznia 2009 r. Od dwóch lat w s¹dzie z³o¿one s¹ dokumenty
w sprawie zarzutów dotycz¹cych nakazu zap³aty, jednak¿e samo postêpowanie s¹dowe zosta³o zawieszo-
ne z uwagi na tocz¹ce siê równoczeœnie postêpowanie karne. Niestety, kuriozalnie, nie zosta³a równo-
czeœnie wstrzymana wykonalnoœæ nakazu zap³aty, który jako wydany na podstawie weksla opatrzony zo-
sta³ klauzul¹ wykonalnoœci. Wnioski pana S. o wstrzymanie jego wykonalnoœci pozostawa³y nieskutecz-
ne. S¹dy oddala³y je, uzasadniaj¹c, ¿e w sprawie, cytujê: „nie zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo uchy-
lenia nakazu zap³aty i nie zachodzi prawdopodobieñstwo powstania szkód po stronie pozwanego na sku-
tek natychmiastowego wykonania nakazu”. Ta niezrozumia³a argumentacja by³a przez s¹dy przyjmowa-
na po uchyleniu siê pana S. od skutków prawnych jego oœwiadczeñ woli, s¹dy posiada³y tak¿e wtedy wie-
dzê o stanie postêpowania karnego. W efekcie takiego sposobu stosowania przepisów przez s¹dy przeciw-
ko panu S. toczy siê aktualnie szeroko prowadzone postêpowanie egzekucyjne dotycz¹ce ca³oœci jego ma-
j¹tku, w tym tak¿e nieruchomoœci, w której mieszka razem z ¿on¹ oraz dzieckiem. Jego skutkiem bêdzie
ca³kowite pozbawienie go wszelkiego posiadanego maj¹tku.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e pan S. walczy na drodze postêpowania karnego. Aktualnie w sprawie karnej
prowadzone jest przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowicach postêpowanie przygotowawcze przeciwko
po¿yczkodawcy i innym, o pope³nienie przestêpstwa prania brudnych pieniêdzy (art. 299 §1 k.k.), prze-
stêpstwa lichwy (art. 304 k.k.) i przestêpstwa fa³szerstwa dokumentów (art. 270 §2 k.k.).
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Nie sposóbniewspomnieæonieudolnoœciwymiarusprawiedliwoœci oraz organów œciganiaw tym aspekcie
sprawy. Dzia³ania policji i prokuratury, prowadzone pierwotnie w Czêstochowie, spowodowa³y, ¿e zakres os-
kar¿enia w stosunku do po¿yczkodawcy zosta³ ograniczony jedynie do stosowania gróŸb karalnych. Dopiero
skierowana przez pana S. skarga do prokuratora generalnego i wniosek o interwencjê oraz przeprowadzenie
kontroli sposobu prowadzenia postêpowania, ze wskazaniem zarzutów z³amania przez prokuraturê podsta-
wowych zasad procedury karnej, zarzutów stronniczoœci oraz braku obiektywizmu, spowodowa³a, ¿e proku-
rator generalny wy³¹czy³ w³aœciwoœæ Prokuratury Rejonowej w Czêstochowie w tej sprawie i przekaza³ j¹ do
dalszego prowadzenia Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach.

Kolejnym aspektem sprawy pana S. jest kwestia podatkowa. Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Czêsto-
chowie ustali³ zobowi¹zanie podatkowe pana S. z tytu³u czynnoœci cywilnoprawnej, jak¹ by³a zawarta
przez niego umowa po¿yczki. Sta³o siê tak pomimo faktu, ¿e pan S. uchyli³ siê od skutków prawnych tej
umowy. Aktualnie sprawa skierowana zosta³a do s¹du administracyjnego, jednak¿e pan S. nie mo¿e uzy-
skaæ przyznania mu prawa pomocy. S¹d administracyjny w Gliwicach dokona³ takiego rodzaju interpre-
tacji przepisów ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, która uniemo¿liwia
panu S. wykazanie, i¿ nie jest on w stanie ponieœæ kosztów postêpowania. Dzieje siê tak pomimo przed-
stawionych przez niego dowodów na komornicze zajêcie ca³oœci maj¹tku i dochodów. Sad administracyj-
ny powo³uje siê w tym zakresie na argument, ¿e ¿onê pana S. obci¹¿a wobec mê¿a obowi¹zek alimentacyj-
ny przejawiaj¹cy siê w obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych w sprawie dotycz¹cej jego maj¹tku od-
rêbnego.

Panie Prokuratorze Generalny, pan S. w nied³ugim czasie mo¿e zostaæ pozbawiony ca³oœci maj¹tku,
wyeksmitowany z miejsca, w którym mieszka, i ca³kowicie pozbawiony mo¿liwoœci zarobkowania. Takiej
mo¿liwoœci mo¿e tak¿e zostaæ pozbawiona jego ¿ona, która aktualnie przejê³a na siebie utrzymanie rodzi-
ny, gdy¿ pozbawiona miejsca zamieszkania nie bêdzie mia³a gdzie prowadziæ swojej dzia³alnoœci. Sytua-
cja jest o tyle kuriozalna i przykra, ¿e wierzyciel po¿yczkodawca uzyska zaspokojenie zas¹dzonej mu na-
kazem zap³aty nale¿noœci jeszcze zanim s¹d, zarówno w sprawie cywilnej, jak i w sprawie karnej, prawo-
mocnie rozstrzygnie sprawê. Jeœli sprawa karna skoñczy siê skazaniem po¿yczkodawcy, to zostanie pod-
jêta sprawa cywilna, ale co wa¿niejsze, pan S. dopiero wówczas bêdzie mia³ szansê na obronê. Nie bêdzie
jednak dysponowa³ wówczas ¿adnym maj¹tkiem, a odzyskanie wyegzekwowanej w œwietle prawa wierzy-
telnoœci od skazanego bêdzie realnie niemo¿liwe. Lichwiarz, Marek Z., przedstawia siê bowiem jako oso-
ba bezrobotna, nieposiadaj¹ca ¿adnego maj¹tku w³asnego. Dorobek ¿ycia rodziny S. przepadnie. W efek-
cie to Skarb Pañstwa bêdzie zmuszony ponosiæ konsekwencje nieudolnego dzia³ania wymiaru sprawied-
liwoœci oraz odszkodowania za pozbawienie pana S. i jego ¿ony dorobku ¿ycia. Przestêpcy osi¹gn¹ za to –
kuriozalnie, bo za pomoc¹ wymiaru sprawiedliwoœci – zamierzony cel.

Dlatego proszê Pana Prokuratora Generalnego, aby do czasu zapadniêcia wyroków w tej sprawie zo-
sta³y wstrzymane czynnoœci komornicze. Dodam, ¿e w podobnych sytuacjach, czyli w przypadku lichwy,
obywatele borykaj¹ siê z kulej¹cym wymiarem sprawiedliwoœci, który przede wszystkim nie umie lub nie
chce rozpoznawaæ znamion lichwy, samego tego procederu oraz mechanizmów dzia³ania zorganizowa-
nych grup przestêpczych, które tym siê zajmuj¹. A¿ dziw bierze, ¿e przedstawiciele prawa, czyli sêdziowie,
komornicy czy referendarze s¹dowi, nie potrafi¹ w sposób odpowiedni do sytuacji zastosowaæ istnie-
j¹cych mechanizmów prawnych, nawet tych niezwykle ubogich, które pozwalaj¹ na ochronê pokrzyw-
dzonych. Brak odpowiedniego kszta³cenia kadr wymiaru sprawiedliwoœci i uczulania ich na problem li-
chwy powoduje, ¿e powstaj¹ tak kuriozalne i krzywdz¹ce sytuacje jak omawiana, w których postêpowa-
nie cywilne jest zawieszone z uwagi na tocz¹ce siê postêpowanie karne, a jednoczeœnie w najlepsze i z du-
¿ym rozmachem toczy siê postêpowanie egzekucyjne. A wszystko to dokonuje siê w majestacie prawa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Panie Wojewodo!
Do Pañskiego urzêdu wp³ynê³o w ostatnich dniach pismo pani A. W. z Czêstochowy z proœb¹ o wydanie

stosownego zaœwiadczenia o braku obywatelstwa polskiego Wac³awa F., obywatela Kanady polskiego po-
chodzenia. Chodzi o dokonanie wyp³aty rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Takie postanowienie wyda³ ju¿ wojewoda œl¹ski 31 marca
2008 r. Niestety, Ministerstwo Skarbu Pañstwa wycofa³o tê pozycjê, domagaj¹c siê uzupe³nienia doku-
mentów o nr PESEL lub inny dokument potwierdzaj¹cy jednoznacznie, ¿e brat pani A., Wac³aw F., zamie-
szka³y w Kanadzie, posiada obywatelstwo polskie.

W tym celu wojewoda œl¹ski zwróci³ siê do Konsulatu Generalnego RP w Toronto z zapytaniem, czy wspo-
mniany Wac³aw Franciszek F. posiada obywatelstwo polskie. Konsulat odpowiedzia³, ¿e wymieniona osoba
nie figuruje w kartotece paszportowej oraz ¿e brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzaj¹cych jej polskie
obywatelstwo. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e je¿eli – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o obywatelstwie polskim – osoba nigdy nie mieszka³a w Polsce b¹dŸ je¿eli miejscowoœæ, w której ta osoba
mieszka³a, obecnie le¿y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organem w³aœciwym w sprawie stwier-
dzenia posiadania b¹dŸ utraty obywatelstwa polskiego jest wojewoda mazowiecki, proszê Pana Wojewodê
o jak najszybsze stwierdzenie powy¿szych faktów.

Jak ju¿ wspomina³em w moim poprzednim oœwiadczeniu, Wac³aw F. zamieszka³ Kanadzie po II wojnie
œwiatowej i posiada obywatelstwo kanadyjskie, ponadto jako ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Zacho-
dzie otrzyma³ liczne polskie odznaczenia, miêdzy innymi Krzy¿ Czynu Bojowego Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie, wrêczony w Konsulacie RP w Toronto 27 maja 1995 r. Ju¿ tylko to powinno wystarczyæ, aby
mo¿na by³o potwierdziæ to¿samoœæ brata pani A. W. Przypomnê, ¿e Wac³aw F. zrzek³ siê prawa do spadku
na rzecz swojej siostry ju¿ w 1985 r., co stwierdza stosowny dokument, wydany w Toronto, za³¹czony do
sprawy. Jest tak¿e postanowienie S¹du Rejonowego w Czêstochowie z 9 wrzeœnia 1985 r., w którym jest
mowa, ¿e po zmar³ych rodzicach dziedzicz¹ dzieci: A. W. i Wac³aw Franciszek F. Wszystkie dokumenty
w tej sprawie s¹ w posiadaniu wojewody mazowieckiego.

Panie Wojewodo, uprzejmie proszê Pañski urz¹d, a konkretnie Wydzia³ Spraw Obywatelskich, o nie-
zw³oczne wydanie stosownego zaœwiadczenia i przekazanie go wojewodzie œl¹skiemu. Albo te¿ o konkret-
ne wskazanie: jakiego jeszcze i od kogo potrzeba dokumentu, aby sprawê zakoñczyæ. Pani A. W. jest ju¿
w podesz³ym wieku i chcia³aby doczekaæ tego skromnego zadoœæuczynienia za szeœcioletni¹ poniewierkê
na stepach Kazachstanu, a przede wszystkim za wypêdzenie i pozbawienie jej ca³ego dorobku rodziców.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o informacje dotycz¹ce aktualnego stanowiska ministra infra-
struktury w sprawie remontu i rozbudowy linii kolejowej nr 8 na trasie Warszawa – Radom.

Obecny stan trasy kolejowej Radom – Warszawa przedstawia siê fatalnie, powoduje to d³ugi czas prze-
jazdu na tym odcinku (ponad dwie godziny). Jest to od wielu lat utrudnieniem dla osób doje¿d¿aj¹cych do
Warszawy lub Radomia do pracy czy szko³y. Osoby z Radomia i okolic korzystaj¹ce z transportu kolejo-
wego ka¿dego dnia borykaj¹ siê z powa¿nymi utrudnieniami podczas podró¿y.

Przez ostatnie trzy lata przedstawiciele rz¹du Donalda Tuska, pos³owie PO z Radomia i przedstawiciele
spó³ki PKP PLK obiecywali, ¿e dojdzie do remontu linii kolejowej Warszawa – Radom. W listopadzie
2010 r. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk na dworcu kolejowym w Radomiu osobiœcie publicz-
nie obiecywa³ remont szlaku kolejowego. Twierdzi³ wówczas, ¿e linia kolejowa nr 8 jest wpisana na listê
projektów kluczowych i ¿e zaraz po podpisaniu listy przez ministra finansów zostanie og³oszony przetarg
na dokumentacjê, a realnie prace maj¹ ruszyæ na prze³omie 2011 i 2012 r. i zakoñcz¹ siê w 2014 r. Pan
minister opowiada³ tak¿e dziennikarzom, ¿e po remoncie poci¹gi bêd¹ jeŸdziæ z prêdkoœci¹ 160 km/h,
a czas przejazdu z Radomia do Warszawy wyniesie piêædziesi¹t dwie minuty ju¿ w 2014 r.

Jednak obietnice i zapewnienia przedstawicieli rz¹du Donalda Tuska z listopada 2010 r. zosta³y kolej-
ny raz zweryfikowane. W ostatnich dniach w wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita” wiceminister infra-
struktury Andrzej Massel odpowiedzialny za kolej w rz¹dzie PO-PSL powiedzia³, ¿e w najbli¿szych latach
resort nie zd¹¿y zrealizowaæ modernizacji linii Warszawa – Radom. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e jeszcze dwa mie-
si¹ce temu remont torów mia³ byæ realizowany i zakoñczony w 2014 r., o czym zapewnia³ w Radomiu min-
ister Grabarczyk, a obecnie jego zastêpca tak¿e publicznie w gazecie stwierdza, ¿e nie zd¹¿y siê z remon-
tem linii kolejowej nr 8. Jednoczeœnie pos³owie PO z Radomia tak¿e publicznie informuj¹, ¿e dojdzie do
remontu linii kolejowej i zapewniaj¹, ¿e pieni¹dze na ten cel s¹ do wykorzystania.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie modernizacji linii kolejowej

Warszawa – Radom?
2. Kiedy rozpoczn¹ siê przetargi na dokumentacjê i wykonawstwo remontu szlaku kolejowego Warsza-

wa – Radom?
3. Kiedy planowane jest realne rozpoczêcie inwestycji?
4. W jakim terminie zostanie zakoñczona modernizacja ca³ej linii kolejowej Warszawa – Radom?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

W listopadzie 2010 r., podczas prac w Parlamencie Europejskim, w unijnym dokumencie (projekcie)
dotycz¹cym priorytetów wspólnotowej polityki energetycznej pojawi³a siê informacja o zwiêkszeniu ogra-
niczenia emisji CO2 do 2020 r. Zg³oszona wówczas poprawka mia³a byæ zachêt¹ do tego, aby Komisja Eu-
ropejska powa¿nie wziê³a pod uwagê ograniczenie emisji CO2 na terenie Wspólnoty Europejskiej o 30%
do 2020 r. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od polskich europos³ów, idea zwiêkszenia ograniczenia
emisji CO2 pojawi³a siê na posiedzeniach komisji parlamentarnych ju¿ wczeœniej, ale zosta³a odrzucona
w g³osowaniach. O dalszej przysz³oœci poprawki zdecydowali europos³owie w Parlamencie Europejskim,
gdzie odbywa³y siê debaty o priorytetach unijnej polityki energetycznej. Polscy europos³owie mieli tu
przekonywaæ swoich wspó³pracowników z innych krajów o negatywnym wp³ywie takich propozycji na go-
spodarkê i zachêcaæ do jej odrzucenia.

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie ostatecznie zapisy zosta³y ustalone w priorytetach wspólnotowej polityki energetycznej?
2. Jakie s¹ ostateczne wyniki g³osowania nad poprawk¹ dotycz¹c¹ ograniczenia emisji CO2 do 30%?
3. Jak w przypadku tej poprawki g³osowali polscy europos³owie?
4. Jakie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim g³osowa³y za odrzuceniem tej poprawki?
5. Jak rz¹d premiera Tuska, a zw³aszcza Ministerstwo Œrodowiska, zachowywa³ siê w tej sprawie?

Wojciech Skurkiewicz

69. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 stycznia 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 69. posiedzenia Senatu 189



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Jak donosi³a w 2010 r. prasa, zagraniczna firma skupuje od krajowych w³aœcicieli prywatnych lasów
prawa do emisji CO2, jednostki poch³aniania. Zgodnie z t¹ informacj¹ prasow¹, transakcja zakupu ma
siê sprowadzaæ do oferowania w³aœcicielom zalesionych gruntów oko³o 1500 z³ za prawo do dysponowa-
nia przez trzydzieœci lat jednostkami emisji pochodz¹cymi z poch³aniania CO2 przez 1 ha lasu.

Obecnie kwestie jednostek poch³aniania s¹ ogólnie uregulowane w ustawie o systemie zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zapisy tam zawarte stanowi¹, ¿e mo¿na dokonywaæ
zwi¹zanych z nimi transakcji jedynie w obrocie miêdzynarodowym, a te transakcje mog¹ byæ realizowane
tylko na podstawie umowy zawartej miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a innym pañstwem, które podpisa³o
protokó³ z Kioto. Nale¿y zatem s¹dziæ, ¿e osoby prywatne nie s¹ podmiotami uprawnionymi do rozpo-
rz¹dzania jednostkami poch³aniania. Okazuje siê jednak, ¿e sprawa nie jest taka prosta, gdy¿ przepisy
prawa polskiego i unijnego nie zabraniaj¹ obrotu tymi jednostkami. W takich okolicznoœciach pojawiaj¹
siê opinie, ¿e jednostki poch³aniania pochodz¹ce z polskich prywatnych lasów mog¹ byæ wykorzystywane
do bilansowania emisji przez przedsiêbiorstwa i instytucje z innych krajów, na przyk³ad Ameryki Pó³noc-
nej.

W zwi¹zku z przedstawionymi informacjami zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpu-
j¹ce pytania.

1. Czy ministerstwu znany jest problem zakupu jednostek poch³aniania przez prywatne podmioty za-
graniczne?

2. Czy jest w tej kwestii oficjalna interpretacja ministerstwa? Jeœli tak, to proszê o jej przes³anie.
3. Czy do ministerstwa zg³asza³y siê jakieœ podmioty zainteresowane zakupem jednostek poch³aniania

z polskich lasów prywatnych i pañstwowych?
4. Jakie przepisy reguluj¹ transakcje przy zakupie jednostek poch³aniania pomiêdzy osob¹ prywatn¹

a firm¹ zagraniczn¹?
5. Czy jednostki poch³aniania s¹ zinwentaryzowane w Krajowym Rejestrze Uprawnieñ i czy mo¿na do-

konywaæ obrotu nimi?
6. W jaki sposób odbywa siê przesuwanie uprawnieñ (w rejestrze uprawnieñ), w zwi¹zku z którymi do-

konywana jest transakcja?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Pod koniec 2010 r. prezes Urzêdu Regulacji Energetyki na³o¿y³ na PGNiG SA karê w zwi¹zku ze z³ama-

niem przez tê spó³kê przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 24 paŸdziernika 2000 r. w sprawie mini-
malnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Rozporz¹dzenie to pos³uguje siê pojêciem „im-
port”. Prezes URE dokona³ wyk³adni tego pojêcia, zgodnie z któr¹ importem nie jest sprowadzenie gazu
z jednego z krajów Unii Europejskiej.

Dlatego proszê o wyjaœnienie, co znaczy s³owo „import” na gruncie tego rozporz¹dzenia i czy obejmuje
ono sprowadzenie gazu z krajów cz³onkowskich UE.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu pracy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

art. 1031–1036 k.p., budz¹ w praktyce wiele w¹tpliwoœci.
Proszê wiêc o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
1. Czy pracodawca mo¿e wypowiedzieæ pracownikowi umowê o podnoszenie kwalifikacji zawodowych?
2. Czy w sytuacji, gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe, studiuj¹c, zaœ jego studia nie koñcz¹

siê dyplomem, lecz œwiadectwem ukoñczenia studiów, przys³uguje mu dwadzieœcia jeden dni urlopu?
Czy w sytuacji, gdy studiuj¹c, wykorzysta³ dwadzieœcia jeden dni urlopu, a nie uzyska³ dyplomu, lecz
œwiadectwo ukoñczenia, musi skompensowaæ pracodawcy ten urlop?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wydzia³ Gospodarczy w Ciechanowie rozpoznaje sprawy dotycz¹ce podmiotów gospodarczych z terenu

w³aœciwoœci s¹dów rejonowych w Ciechanowie, M³awie i P³oñsku. £¹cznie swoj¹ w³aœciwoœci¹ obejmuje
oko³o czterdziestu gmin, z których czêœæ po³o¿ona jest w znacznej odleg³oœci od Ciechanowa – oko³o 80 km.
W wydziale tym funkcjonuje Oddzia³ Centralnej Informacji KRS oraz punkt przyjmowania og³oszeñ do „Mo-
nitora S¹dowego i Gospodarczego”. Liczba wydawanych odpisów i og³oszeñ systematycznie wzrasta.
W 2010 r. rozpatrzono 3049 wniosków. Ogó³em miesiêcznie realizowanych jest oko³o 320 wniosków. W po-
równaniu z ubieg³ymi latami liczba spraw gospodarczych rozstrzyganych w wydziale wzrasta. W 2010 r.
rozpoznano 1149 spraw. Od stycznia 2011 r. w wydziale bêdzie orzeka³ jeszcze jeden sêdzia.

Za utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy przemawia tak¿e tempo postêpowania, jakie jest nie-
zbêdne podczas rozpoznawania spraw gospodarczych. W wydziale tempo postêpowania kszta³tuje siê na
wysokim poziomie. Przeciêtny czas trwania postêpowania wynosi dwa i pó³ miesi¹ca. S¹d pe³ni funkcjê
arbitra wobec podmiotów gospodarczych, winien byæ wiêc dostêpny dla ka¿dego, bez utrudnieñ co do od-
leg³oœci i kosztów. Ponadto ma siê prawo oczekiwaæ rozpoznania sprawy w terminie przewidzianym pra-
wem gospodarczym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Trasa komunikacji kolejowej miêdzy Katowicami a Gdyni¹ przebiegaj¹ca przez Karsznice – Inowroc-

³aw jest najkrótsz¹ drog¹ ze Œl¹ska na Wybrze¿e. Ten wa¿ny szlak komunikacyjny mia³ i ma istotne zna-
czenie dla regionu. Jeszcze do niedawna bowiem pasa¿erowie z województwa ³ódzkiego, z okolic Sieradza,
Zduñskiej Woli, £asku mogli udawaæ siê do miejscowoœci po³o¿onych na pó³nocy Polski tylko okrê¿n¹
drog¹, co wyd³u¿a³o czas podró¿y o dziewiêæ, dziesiêæ godzin. Przywrócenie w ubieg³ym roku kursowania
poci¹gu InterRegio „Bursztyn” nr R-45521/R-54516 relacji Katowice – Gdynia i Gdynia – Katowice w wy-
znaczone dni roku tylko po³owicznie rozwi¹za³o tê uci¹¿liwoœæ komunikacyjn¹.

Wy³¹czanie po³¹czeñ kolejowych w Polsce wi¹¿e siê z marginalizacj¹ okreœlonych obszarów oraz po-
zbawieniem szans na korzystanie z taniego œrodka komunikacji mieszkañców najmniej zamo¿nych miej-
scowoœci. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nierentownoœci po³¹czeñ kolejowych
i w konsekwencji ich likwidowania, jak ostatnio w zwi¹zku z wprowadzeniem nowego rozk³adu jazdy mie-
liœmy okazjê siê przekonaæ, wydaje siê polityk¹ krótktowzroczn¹. Warto zwróciæ uwagê na komunikacyj-
n¹ politykê naszych zachodnich s¹siadów. Na przyk³ad koleje niemieckie nie likwiduj¹ nawet deficyto-
wych po³¹czeñ ze wzglêdu na obowi¹zek pañstwa wobec obywateli maj¹cy na celu zabezpieczenie po-
³¹czeñ publicznych w szczególnoœci obszarom o mniejszym strategicznie znaczeniu.

W zwi¹zku z potrzebami regionu zwracam siê do Pana Ministra w imieniu mieszkañców miasta Zduñ-
ska Wola i powiatu, a tak¿e mieszkañców pobliskich gmin znajduj¹cych siê na trasie kolejowej poci¹gu
InterRegio „Bursztyn” relacji Katowice – Gdynia i z powrotem z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie sta-
nu komunikacji kolejowej w tej czêœci województwa ³ódzkiego oraz przywrócenie regularnego, ca³orocz-
nego po³¹czenia na wymienionej trasie, z mo¿liwoœci¹ zatrzymywania siê poci¹gu na stacji kolejowej
Zduñska Wola Karsznice Po³udniowe.

Bardzo proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi z pominiêciem powszechnie stosowanej formu³y
o nieop³acalnoœci po³¹czeñ komunikacji kolejowej

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na ³uszczycê w naszym kraju choruje blisko 800 tysiêcy osób. Tylko w najciê¿szych przypadkach NFZ

refunduje drogie leczenie biologiczne, którego koszt wynosi 20 tysiêcy z³ za pó³roczn¹ kuracjê. Polska jest
zatem krajem, w którym pacjent cierpi¹cy na powa¿ne choroby skóry ma ograniczony dostêp do nowo-
czesnych metod terapii. Tylko 300 chorych korzysta ze zdecydowanie najbardziej kosztownej terapii
zwalczaj¹cej ³uszczycê (biologicznej), nastêpnych 500 czeka w kolejce do leczenia. Tymczasem wszyscy
z nich kwalifikuj¹ siê do objêcia natychmiastow¹ opiek¹ i dostêpu do najlepszych terapii. Pacjenci stosu-
j¹cy leki biologiczne wskazuj¹ na wiele ich zalet, w tym przede na wszystkim wysoki stopieñ bezpieczeñ-
stwa w trakcie d³ugotrwa³ej terapii, oraz na fakt, ¿e choroba staje siê coraz mniej uci¹¿liwa. ¯adna inna
metoda nie daje tak szybkiej i skutecznej remisji, znane s¹ równie¿ przypadki zahamowania nawrotów
³uszczycy.

Nie dla ka¿dego pacjenta lek refundowany jest najodpowiedniejszy, jednak lekarze dermatolodzy nie
mog¹ go zamieniæ na inny, w³aœciwszy, gdy¿ NFZ nie przewiduje finansowania leków niefiguruj¹cych na
oficjalnej liœcie. Chorzy zmagaj¹cy siê codziennie z negatywnymi skutkami ³uszczycy nie mog¹ pogodziæ
siê z sytuacj¹, ¿e lek u³atwiaj¹cy im funkcjonowanie du¿o bardziej ni¿ konwencjonalne metody jest zbyt
drogi i przys³uguje jedynie okreœlonej grupie pacjentów. Warto wzi¹æ pod uwagê równie¿ to, ¿e nowoczes-
ne, choæ drogie leki w perspektywie czasu przynios³yby oszczêdnoœci finansowe.

Szanowna Pani Minister, proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ³uszczyca jako choroba faktycznie przewlek³a zostanie umieszczona w rejestrze chorób Mini-

sterstwa Zdrowia?
2. Czy resort bierze pod uwagê mo¿liwoœci zwiêkszenia œrodków przeznaczonych na nowoczesne tera-

pie lekami biologicznymi?

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o sprawdzenie prawid³owoœci postêpowania upad³oœciowego w sprawie nr XIV-

Gup/810 w s¹dzie rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie, dotycz¹cej jednej ze spó³ek dzia³aj¹cych na terenie Ra-
wy Mazowieckiej. Z uzyskanych przez mnie informacji, zarówno od d³u¿niczki, jak i od jednego z wierzy-
cieli, wynika, ¿e syndyk prowadz¹cy postêpowanie upad³oœciowe dopuszcza siê dzia³añ niegospodarnych
i marnotrawnych oraz dzia³a wbrew interesom zarówno d³u¿nika, jak i wierzycieli. Tak prowadzone po-
stêpowanie upad³oœciowe nie s³u¿y niczemu poza w³asnym interesem syndyka. Proszê zatem Pana Mini-
stra Sprawiedliwoœci o sprawdzenie prawid³owoœci tego postêpowania, a w szczególnoœci o skontrolowa-
nie, czy to postêpowanie nie toczy siê ze szkod¹ dla wierzycieli, w interesie których powinno byæ prowa-
dzone.

Na kanwie tej sprawy proszê tak¿e Ministra Sprawiedliwoœci o informacjê, czy resort analizuje efekty-
wnoœæ postêpowañ upad³oœciowych pod k¹tem oceny prawid³owoœci postêpowania syndyków, a tak¿e
nadzoru nad ich dzia³alnoœci¹ ze strony sêdziów komisarzy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, ministra sprawiedli-
woœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa To-
masza Ko³odzieja

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prezesie!
S³uchaj¹c relacji roz¿alonych rolników, spotkaliœmy siê ostatnio z wadliwym naszym zdaniem inter-

pretowaniem – a tak¿e ³amaniem prawa wspólnotowego, podstawowych wolnoœci i praw cz³owieka, trak-
tatu lizboñskiego – przez prezesa ARiMR (oraz z popieraniem tej wyk³adni przez NSA w Warszawie) wyk³a-
dni podobno wymyœlonej przez ministerstwo rolnictwa. Sprawa dotyczy niejasnoœci przepisów mó-
wi¹cych o nadawaniu numerów identyfikacyjnych gospodarstw ma³¿onkom. Jak wynika z naszych usta-
leñ, dotyka to bezpoœrednio wielu osób. Sytuacja ta mo¿e doprowadziæ do upadku wielu gospodarstw
w Polsce, ale, jak wynika z naszych ustaleñ, jest jeszcze szansa na powstrzymanie tego.

Problem dotyczy interpretacji poprzez wyk³adniê jêzykow¹, jak podaje NSA, przepisu art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznawanie p³atnoœci (DzU z 2004 nr 10 poz. 76) o treœci „ma³¿on-
kom oraz podmiotom bêd¹cym wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê jeden numer inden-
tyfikacyjny”. Szeœæ lat temu ARiMR nadawa³a dwa numery ma³¿onkom, którzy okazali umowê rozdziel-
noœci maj¹tkowej i oœwiadczyli, i¿ nie s¹ wspó³posiadaczami posiadanych przez nich w ramach maj¹tków
osobistych gospodarstw rolnych. Obecnie ARiMR wszczyna postêpowanie administracyjne, na mocy
którego wykreœla z rejestru jednego z ma³¿onków – pomimo prowadzenia przez nich odrêbnych gospo-
darstw rolnych – i zmusza do sk³adania wniosku ³¹cznego na dwa odrêbne podmioty (co w konsekwencji
doprowadzi do zwrotu otrzymanych dotacji), t³umacz¹c to interpretacj¹ wy¿ej wymienionego przepisu
przez NSA w wyroku II GSK 1092/08.

W interpretacji przepisów pomija siê w tym przypadku prawo wspólnotowe, które zak³ada w art. 2
rozporz¹dzenia Rady WE nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r., ¿e rolnikiem jest osoba fizyczna lub
prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych, bez wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³on-
ków w œwietle prawa krajowego, których gospodarstwo jest na terenie Wspólnoty, kiedy prowadzi ona
dzia³alnoœæ rolnicz¹, a termin „gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarz¹dzane
przez rolnika. Nie ma tak¿e tutaj poszanowania prawa do niedyskryminowania, prawa w³asnoœci i pra-
wa do wyboru przez podmiot sposobu wykonywania dzia³alnoœci, co ³amie tym samym art. 21, 22 i 31
konstytucji. Czytamy tam: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw
mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla
jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci
publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci
i praw”.

Prosimy zatem o wyjaœnienie tego innowacyjnego podejœcia do prawa ma³¿onków, którym minister-
stwo rolnictwa nakazuje ³¹czyæ osobiste maj¹tki pod rygorem odmowy wyp³aty dop³at do ich gospo-
darstw. Przecie¿ ci ludzie maj¹ zagwarantowan¹ w art. 15 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
wolnoœæ wyboru zawodu, w art. 17 – prawo w³asnoœci, w art. 20 – równoœæ wobec prawa. Jest wreszcie
zakaz dyskryminacji. Co wiêcej, z informacji nam przekazanych wynika, ¿e resort rolnictwa nakazuje
pracownikom ARiMR wszczynanie postêpowañ i pod groŸb¹ odmowy wyp³aty dop³at daje do podpisu
protokó³ uzgodnieñ, zgodnie z którym jeden z ma³¿onków ma siê dobrowolnie zrzec nadanego mu wcze-
œniej numeru identyfikacyjnego. Prosimy Pana Ministra Rolnictwa i Prezesa ARiMR o wyjaœnienie tej
sytuacji.

Ponadto prosimy Pana Ministra Sprawiedliwoœci o wyjaœnienie stanowiska zajêtego przez NSA w wy-
mienionej sprawie. Chodzi tak¿e o kwestiê tego, ¿e NSA uzna³, i¿ w przypadku relacji organ (pañstwo) –
podmiot wy¿sz¹ rangê ma pañstwo, a podmiot ma siê podporz¹dkowaæ prawu organu, którego nie wi¹¿¹
przepisy prawa cywilnego, w tym przypadku rozdzielnoœci maj¹tkowej, odnoszone jedynie do relacji pod-
miot – podmiot. NSA uzna³ tak¿e, i¿ w tym przypadku nie ma zastosowania prawo rodzinne i opiekuñcze
do prawa administracyjnego. Jak zatem wyt³umaczy ten¿e s¹d, ¿e kieruje siê definicj¹ ma³¿onków
z k.r.i.o., a pozosta³e przepisy odrzuca w wyk³adni prawa? Nie stosuje te¿, choæ jest do tego zobowi¹zany,
przepisów konstytucji ani traktatu lizboñskiego.
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Poza tym art. 12 ust. 4 kwestionowanej ustawy pozostaje w sprzecznoœci z art. 2 ust. 1, 2 i 14 ustawy
z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego (DzU z 2008 r.
nr 170 poz. 1051) oraz art. 2 lit. a i b rozporz¹dzenia nr 73/2009, okreœlaj¹cych pojêcia „rolnik” i „gospo-
darstwo rolne”. Skoro zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 wy¿ej wymienionej ustawy organ administracji stoi na
stra¿y praworz¹dnoœci, to jak to siê ma do zmuszania sk³adania fa³szywych oœwiadczeñ przez rolnika,
któremu ka¿e siê pisaæ, i¿ prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z ma³¿onkiem, co stoi w sprzecznoœci ze
stanem prawnym? Chodzi te¿ o to, jak siê mamy odnieœæ do art. 7 tej ustawy, zgodnie z którym p³atnoœci
przys³uguj¹ rolnikowi, jeœli:

– jest on posiadaczem dzia³ek rolnych, na które wystêpuje z wnioskiem;
– jego dzia³ki s¹ w dobrej kulturze rolnej;
– przestrzega on wymogów prawa;
– zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny.
Prosimy Panów Ministrów i Pana Prezesa o ustosunkowanie siê do podniesionych kwestii, bowiem po

zmuszeniu jednego z ma³¿onków do rezygnacji z numeru identyfikacyjnego ten drugi ma³¿onek, nie bê-
d¹c posiadaczem jego gospodarstwa, nie ma prawa wyst¹piæ o dop³aty obszarowe na jego grunty, ponie-
wa¿ oprócz numeru, który posiada na gospodarstwo, nie spe³nia ¿adnej z wy¿ej wymienionych przes³a-
nek uprawniaj¹cych do otrzymania dop³at.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Funkcjonuj¹ca do tej pory zasada maksymalnie szeœædziesiêcioprocentowego (bez œrodków unijnych)
wskaŸnika zad³u¿enia samorz¹du terytorialnego powodowa³a koniecznoœæ poszukiwania przez w³adze
gminne nowych instrumentów finansowych daj¹cych szansê na realizacjê inwestycji bez podwy¿szania
wskaŸnika zad³u¿enia. Sposobem pozyskania œrodków by³ miêdzy innymi tak zwany wykup wierzytelno-
œci czy wci¹¿ jeszcze rzadko stosowane wœród samorz¹dów partnerstwo publiczno-prywatne – tak zwana
umowa wsparcia.

W przypadku wykupu wierzytelnoœci wykonawca inwestycji zaci¹ga kredyt na zadanie, a gmina sp³aca
wykonawcy roczne raty za wykonane zadanie na przyk³ad w perspektywie 10–15 lat. Dotychczas kwot
wynikaj¹cych z tego typu umów nie zaliczano do wskaŸnika zad³u¿enia bud¿etu. W Toruniu za pomoc¹
metody wykupu wierzytelnoœci zrealizowano w ostatnich latach takie inwestycje jak na przyk³ad bloki
operacyjne w Szpitalu Miejskim, budynek komunalny przy ulicy Drzyma³y czy rozbudowê Szko³y Podsta-
wowej nr 15 na Podgórzu.

Ponadto do tej pory gmina mog³a porêczaæ za swoje jednostki kredyty bankowe bez obawy, i¿ kwota porê-
czenia zostanie zaliczona na poczet zad³u¿enia bud¿etu. Zad³u¿enie powstawa³o tylko wtedy, gdy jedno-
stka przestawa³a p³aciæ zobowi¹zanie kredytowe, a p³atnoœci fizycznie przejmowa³a na siebie gmina.

Obecnie zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia ca³a kwota po¿yczki w momencie podpisania porêczenia
przez gminê automatycznie staje siê d³ugiem publicznym. Gmina miasta Toruñ by³a i jest gwarantem po-
¿yczek udzielanych na przyk³ad Szpitalowi Miejskiemu czy Toruñskiemu Towarzystwu Budownictwa
Spo³ecznego.

Wynikaj¹ca z rozporz¹dzenia zmiana przepisów powoduje, ¿e podpisane do koñca 2010 r. zobowi¹za-
nia finansowe gminy Toruñ wynikaj¹ce na przyk³ad z umów o wykup wierzytelnoœci czy porêczenia kre-
dytów w³asnym jednostkom skutkuj¹ wzrostem zad³u¿enia bud¿etu o blisko cztery punkty procentowe,
niebezpiecznie zbli¿aj¹c wartoœæ d³ugu do ustawowego progu 60%. Wzrost zad³u¿enia by³by jeszcze wy¿-
szy, gdyby nie przepisy ustawy o finansach publicznych, w których mówi siê, ¿e œrodki pozyskane na in-
westycje dofinansowywane z UE nie licz¹ siê wprost do wskaŸnika zad³u¿enia.

Zmiana przepisów jest niekorzystna dla samorz¹dów, szczególnie tych, które du¿o inwestuj¹ w rozwój
i zad³u¿aj¹ siê. Wprowadzona zmiana stanowiæ bêdzie barierê w pozyskiwaniu kolejnych œrodków inwe-
stycyjnych i mo¿e doprowadziæ do ograniczenia planów rozwojowych gmin. W znacz¹cym stopniu mo¿e
uczyniæ iluzorycznym stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ informacje wyra¿aj¹ce zaniepokojenie zmniejszeniem œrod-
ków z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizacjê osób bezrobotnych. W kierowanym do mnie piœ-
mie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dla województwa podkarpackiego z dnia 29 listopada 2010 r. jest
informacja, ¿e w porównaniu z rokiem ubieg³ym kwota ta zosta³a obni¿ona o 70%. Bez w¹tpienia negaty-
wnie wp³ynie to na sytuacjê ca³ego województwa podakarpackiego, w którym stopa bezrobocia w porów-
naniu do innych województw w kraju utrzymuje siê na bardzo wysokim poziomie. Ponadto wprowadzone
ograniczenia spowoduj¹, ¿e publiczne s³u¿by zatrudnienia nie bêd¹ mog³y skutecznie dzia³aæ, bowiem
aktywizacja zawodowa w przypadku osób bêd¹cych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy nie bê-
dzie mo¿liwa.

Pogorszeniu ulegnie kwestia dostêpu do umiejêtnoœci praktycznych i kwalifikacji zawodowych dla
osób m³odocianych, poniewa¿ zmniejszono równie¿ wydatki na refundacjê kosztów ich kszta³cenia w ra-
mach dzia³añ podejmowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, co bez w¹tpienia utrudni m³odym ludziom
wejœcie na rynek pracy.

Zdaniem ekspertów pogorszy siê tak¿e sytuacja na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, poniewa¿
œrodki planowane na 2011 r. wystarcz¹ jedynie na pokrycie przechodz¹cych z 2010 r. zobowi¹zañ powia-
towych urzêdów pracy.

Z problematyk¹ t¹ zwracaj¹ siê do mnie tak¿e samorz¹dy powiatowe, które zaniepokojone s¹ tak dra-
stycznym zmniejszeniem funduszy na ten cel w bud¿ecie, bowiem zwalczanie i ³agodzenie skutków bez-
robocia bez stosownych œrodków finansowych bêdzie bardzo trudne. Powo³am siê tutaj na dane zawarte
w stanowisku Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. W ubieg³ym roku powiat brzozowski
dysponowa³ kwot¹ 17,5 miliona z³ na aktywizacjê osób bezrobotnych. Dziêki tym œrodkom zaktywizowa-
no prawie 2,5 tysi¹ca osób, dlatego te¿ odnotowano powolny, ale sukcesywny spadek bezrobocia. Z pro-
gnoz wynika, ¿e kwota ta w 2011 r.wyniesie jedynie 5 milionów z³, z czego 1,8 miliona z³ poch³on¹ zobo-
wi¹zania z 2010 r. Dlatego te¿ pozosta³e œrodki nie bêd¹ wystarczaj¹ce na z³agodzenie skutków bezrobo-
cia.

Drastyczne zmniejszenie œrodków przeznaczonych na rok 2011 w sposób negatywny wp³ynie na rynek
pracy, poniewa¿ z uwagi na brak funduszy nie bêdzie mo¿liwoœci, aby efektywnie walczyæ z bezrobociem
i ³agodziæ jego skutki. Sytuacja taka dotknie w szczególnoœci województwa s³abiej rozwiniête, a szczegól-
nie województwo podkarpackie, w którym potrzeby s¹ znacznie wiêksze ani¿eli otrzymane na ten cel
œrodki finansowe.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy ministerstwo pracy prze-
widzia³o jakieœ dodatkowe programy lub dodatkowe œrodki finansowe na aktywizacjê zawodow¹
w 2011 r., aby zminimalizowaæ tak drastyczne obni¿enie œrodków przeznaczonych na ten cel z Funduszu
Pracy. Czy planowane jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie zmian w planie finansowym
Funduszu Pracy poprzez jego zwiêkszenie stosownie do rzeczywistych potrzeb?

Alicja Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem zg³oszony do mojego biura senator-

skiego przez burmistrza miasta Wa³cz, dotycz¹cy kolejnego przesuniêcia terminu rozpoczêcia budowy
obwodnicy Wa³cza na drodze krajowej S10 – tym razem ma siê to odbyæ po roku 2013.

Miasto Wa³cz aktywnie uczestniczy³o w pracach miêdzywojewódzkiego zespo³u do spraw przebudowy
drogi S10 z nadziej¹, ¿e po wykonaniu obwodnicy Stargardu Szczeciñskiego rozpocznie siê budowa ob-
wodnicy Wa³cza. W tym celu opracowano ju¿ podstawow¹ dokumentacjê, wykupiono grunty i kompleto-
wana jest dalsza dokumentacja. Mo¿na by wiêc rozpocz¹æ budowê obwodnicy.

Droga S10 krzy¿uje siê w Wa³czu z drog¹ krajow¹ nr 22. Dodatkowo przez miasto przebiegaj¹ drogi wo-
jewódzkie nr 178 i 163. Ruch samochodowy w Wa³czu jest wiêc bardzo wzmo¿ony i tym samym uci¹¿liwy,
a tak¿e niebezpieczny dla jego mieszkañców.

Droga S10 ma bardzo wa¿ne znaczenie gospodarcze dla województwa zachodniopomorskiego, dlatego
te¿ uprzejmie proszê o zweryfikowanie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” i podjêcie
tak d³ugo odwlekanej decyzji o rozpoczêciu budowy obwodnicy Wa³cza.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego Krzysztofa Jaroszyñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W niniejszym oœwiadczeniu pragnê przekazaæ zapytanie o obecny stan i planowane inwestycje w infra-

strukturze kolejowej województwa zachodniopomorskiego przed turniejem UEFA Euro 2012.
Projekt „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad nie przewiduje daleko id¹cych przekszta³ceñ w infrastrukturze drogowej województwa za-
chodniopomorskiego, a z uwagi na obecny stan infrastruktury drogowej nale¿y liczyæ siê z tym, i¿ znacz-
na czêœæ podró¿uj¹cych mo¿e wybraæ transport kolejowy.

W zwi¹zku z prowadzonym przez Urz¹d Transportu Kolejowego nadzorem technicznym nad eksploa-
tacj¹ i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdami kolejowymi, nadzorem nad bezpieczeñstwem ruchu
kolejowego oraz nad regulacj¹ transportu kolejowego proszê o informacjê na temat tego, jakich zmian
w strukturze i funkcjonowaniu sieci kolejowej mo¿na spodziewaæ siê w województwie zachodniopomor-
skim przed turniejem Euro 2012. Na zakoñczenie których planowanych inwestycji jest realna szansa?
A przede wszystkim, czy obecny stan infrastruktury, z uwagi na ograniczenia czasowe i finansowe w rea-
lizacji inwestycji, gwarantuje bezpieczny transport kolej¹ w trakcie trwania Euro 2012?

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 69. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie

W setn¹ rocznicê przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Senat Rze-
czypospolitej Polskiej, pragn¹c przyczyniæ siê do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zas³ugach dla
rozwoju œwiatowej nauki oraz postawie nacechowanej najg³êbszym humanizmem, ustanawia rok 2011
Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.

Jej droga ¿yciowa, edukacja i kariera naukowa wskazuj¹, jak bardzo wolnoœæ wyboru miejsca
kszta³cenia oraz swoboda prowadzenia badañ na skalê miêdzynarodow¹ mog¹ wzbogaciæ europejski
i œwiatowy dorobek intelektualny. Zdobyte w Polsce wykszta³cenie umo¿liwi³o Jej podjêcie pracy nauko-
wej na francuskiej Sorbonie i pozwoli³o dojœæ do osi¹gniêæ, które leg³y u podstaw nowoczesnych pogl¹dów
na budowê materii. Do dziœ Maria Sk³odowska-Curie pozostaje jedyn¹ kobiet¹, która dwukrotnie otrzy-
ma³a Nagrodê Nobla i jedynym w dziejach uczonym, który otrzyma³ j¹ w dwóch odrêbnych dziedzinach
nauki: fizyce i chemii. Dziêki swojej wieloletniej, wytrwa³ej pracy zwieñczonej wyj¹tkowymi sukcesami
naukowymi stanê³a na czele Instytutu Radowego w Pary¿u (obecnie Instytut Curie), który wychowa³ na-
stêpnych czterech noblistów, w tym tak¿e Jej córkê, Irenê.

Dojrza³oœæ spo³eczeñstwa polskiego pozwoli³a, mimo braku niepodleg³ego pañstwa, na swobodne zdo-
bywanie wiedzy akademickiej i sukces naukowy Marii Sk³odowskiej-Curie, dziêki czemu pozosta³a Ona
w naszej œwiadomoœci jednym ze sztandarowych przyk³adów zwyciêskiej walki o równouprawnienie ko-
biet. Jako pierwszej kobiecie nadano Jej w 1903 roku tytu³ doktora fizyki i przyznano Nagrodê Nobla w tej
dyscyplinie naukowej. Gdy trzy lata póŸniej zgin¹³ Jej m¹¿ i towarzysz pracy badawczej, Pierre Curie, po-
kierowa³a samodzielnie katedr¹ fizyki na Sorbonie i otrzyma³a na niej tytu³ profesorski.

W czasie I wojny œwiatowej Sk³odowska-Curie zosta³a szefem wojskowej komórki medycznej zajmu-
j¹cej siê organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, z których skorzysta³y trzy miliony ran-
nych ¿o³nierzy francuskich. Daj¹c dowód wielkiego heroizmu, osobiœcie bra³a udzia³ w wykonywaniu ba-
dañ, co op³aci³a zdrowiem, a potem ¿yciem.

Uczona stanowiæ mo¿e wzór d¹¿eñ do pokojowego wykorzystania promieniotwórczoœci i zaprzêgniêcia
jej w s³u¿bê ludzkoœci. Zaanga¿owana w zwiêkszanie dostêpnoœci badañ rentgenograficznych, podkreœ-
la³a koniecznoœæ wi¹zania badañ naukowych z praktycznymi zastosowaniami oraz przyczyni³a siê do
upowszechnienia radioterapii jako nowej metody leczenia.

Polka i Francuzka, Maria Sk³odowska-Curie najpe³niej uosabia bliskoœæ naszych dwóch kultur
wspó³tworz¹cych to¿samoœæ europejsk¹. Zwi¹zana przez wiêkszoœæ ¿ycia z Francj¹, zachowa³a sta³e kon-
takty z Polsk¹ i gotowoœæ s³u¿enia jej. Pierwszy z odkrytych przez siebie pierwiastków nazwa³a polonem
dla upamiêtnienia zniewolonej Ojczyzny. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci zaanga¿owa³a siê
w rozwijanie badañ radiologicznych w kraju, a w 1932 roku pomog³a za³o¿yæ Instytut Radowy w Warsza-
wie, obecne Centrum Onkologii – Instytut Marii Sk³odowskiej-Curie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ¿e Maria Sk³odowska-Curie powinna dziœ byæ symbolem
polsko-francuskiej wspó³pracy w dziedzinie badañ naukowych, dziêki której Polska i Francja stale zwiêk-
szaj¹ swój wk³ad w przysz³oœæ Europy opartej na wiedzy i innowacyjnoœci.

W 2011 roku Senat bêdzie propagowa³ osi¹gniêcia tej wyj¹tkowej w skali œwiata uczonej poprzez kon-
ferencje, sympozja, wystawy, pokazy filmów i prezentacje jej osi¹gniêæ naukowych oraz inne wa¿ne wy-
darzenia organizowane zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Senatorowie apeluj¹ tak¿e do œrodowisk intelektualnych, akademickich i naukowych oraz licznych or-
ganizacji pielêgnuj¹cych przyjaŸñ polsko-francusk¹ o uczczenie setnej rocznicy przyznania Marii
Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla i czerpanie z Jej dzie³a inspiracji dla wzmacniania wiêzi ³¹cz¹cych na-
sze kraje.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje:
1) senator Gra¿ynê Sztark z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2) senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senator Gra¿ynê Sztark do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
2) senatora Piotra Zientarskiego do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy o opie-
ce nad dzieæmi w wieku do lat 3, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Ustawa nie narusza prawa do sprawowania opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3 w innych
formach ni¿ okreœlone w ustawie oraz prawa do prowadzenia tej opieki przez inne osoby ni¿
okreœlone w ustawie.”;

2) w rozdziale 1 po art. 3 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. …. Osoby sprawuj¹ce, na podstawie ustawy, opiekê nad dzieæmi w wieku do lat 3 podlegaj¹ obo-

wi¹zkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 gru-
dnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi (Dz. U. Nr
234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679).”;

3) w rozdziale 1 po art. 3 dodaje siê art. 3a i art. 3b w brzmieniu:
„Art. 3a. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego:

1) monitoruje proces realizacji ustawy;
2) upowszechnia informacje o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
3) inspirujebadania, ekspertyzy i analizydotycz¹cesystemuopiekinaddzieckiemwwiekudo lat3;
4) prowadzi pilota¿owe programy dotycz¹ce wczesnej edukacji dziecka, ewaluacji jakoœci opieki

nad dzieckiem w wieku do lat 3 i systemu nadzoru nad ró¿nymi formami opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3.

Art. 3b. Rada Ministrów sk³ada corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 wrzeœnia, spra-
wozdanie z realizacji ustawy.”;

4) w art. 4 w ust. 1 i w art. 32 w ust. 2 wyrazy „od 20 tygodnia ¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „od ukoñcze-
nia 20 tygodnia ¿ycia”;

5) po art. 5 dodaje siê art.... w brzmieniu:
„Art..... 1. Podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, prowadz¹ce ¿³obki lub kluby dzieciêce mog¹ dla

celów organizacyjnych po³¹czyæ je w zespó³ i okreœliæ zasady dzia³ania zespo³u. Po³¹czenie
nie narusza odrêbnoœci ¿³obków lub klubów dzieciêcych w zakresie wpisu do rejestru.
Przepisy art. 7 stosuje siê odpowiednio.

2. Dyrektor zespo³u jest dyrektorem ¿³obka lub osob¹ kieruj¹c¹ klubem dzieciêcym.
3. Dyrektorem zespo³u ¿³obków lub klubów dzieciêcych mo¿e byæ osoba, która posiada co

najmniej roczne doœwiadczenie w kierowaniu ¿³obkiem lub klubem dzieciêcym.
4. Gmina tworzy zespo³y ¿³obków lub klubów dzieciêcych w formie gminnych jednostek bu-

d¿etowych.”;
6) po art. 5 dodaje siê art.... w brzmieniu:

„Art..... ¯³obki lub kluby dzieciêce mog¹ byæ ³¹czone w zespo³y ze szko³ami w rozumieniu ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn.
zm.). Przepisy art. 62 i art. 90a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty stosuje
siê odpowiednio.”;

7) w art. 11 w ust. 3 wyrazy „powy¿ej dwadzieœciorga dzieci” zastêpuje siê wyrazami „do którego uczêsz-
cza wiêcej ni¿ dwadzieœcioro dzieci, ”;

8) w art. 12 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „w nastêpuj¹cych zawodach”;
9) w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przed zatrudnieniem jako opiekun w ¿³obku lub w klubie dzieciêcym odby³a 280-godzinne szkole-
nie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajêæ praktycznych, polegaj¹cych na sprawowaniu
opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.”;

10) w art. 13 skreœla siê ust. 4;
11) w art. 35 w ust. 1 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 160-godzinne szkolenie albo”;
12) w art. 35 w ust. 2 wyraz „je¿eli” zastêpuje siê wyrazem „która”;
13) skreœla siê art. 37;
14) w art. 60 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 2” oraz skreœla siê ust. 2–4;
15) w art. 60 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:



„1a. Gminy mog¹ otrzymywaæ dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ w³as-
nych, z zakresu organizacji opieki nad niepe³nosprawnymi lub wymagaj¹cymi szczególnej opieki
dzieæmi w wieku do lat 3, przy czym wysokoœæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ 70 % kosztów realiza-
cji zadania.”;

16) w art. 61:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzêdach administracji publicznej realizuj¹cych za-
dania w zakresie okreœlonym w ustawie stanowi¹ integralne czêœci systemów teleinformatycz-
nych stosowanych do realizacji œwiadczeñ rodzinnych okreœlonych w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm).”,

b) skreœla siê ust. 3;
17) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w³aœciwy do spraw rodziny okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór, terminy i sposób spo-
rz¹dzania sprawozdañ rzeczowo-finansowych z wykonywania zadañ z zakresu opieki nad dzieæmi
w wieku do lat 3, maj¹c na uwadze potrzebê ujednolicenia informacji przekazywanych przez pod-
mioty realizuj¹ce ustawê.”;

18) w art. 62 w pkt 2 w lit. a, w pkt 6 na koñcu przecinek zastêpuje siê kropk¹;
19) w art. 67 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2d wyrazy „reguluj¹ przepisy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3” zastê-

pujesiêwyrazami „regulujeustawazdnia…oopiecenaddzieæmiwwiekudo lat3 (Dz.U.Nr..., poz. ...)”;
20) w art. 67:

a) w pkt 1 w lit. b, w ust. 4a po wyrazach „umowy uaktywniaj¹cej” dodaje siê wyrazy „okreœlonej
w ustawie, o której mowa w ust. 2d”,

b) w pkt 2 w lit. a:
– w ust. 1c po wyrazach „umowy uaktywniaj¹cej” dodaje siê wyrazy „okreœlonej w ustawie, o której

mowa w art. 6 ust. 2d”,
– w ust. 1d po wyrazach „umowy uaktywniaj¹cej” dodaje siê wyrazy „okreœlonej w ustawie, o której

mowa w art. 6 ust. 2d, ”,
c) w pkt 4, w ust. 5c po wyrazach „umowê uaktywniaj¹c¹” dodaje siê wyrazy „okreœlon¹ w ustawie,

o której mowa w art. 6 ust. 2d, ”;
21) w art. 72 skreœla siê ust. 2 i 3;
22) po art. 72 dodaje siê art. 72a w brzmieniu:

„Art. 72a. Podmioty prowadz¹ce do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
polegaj¹c¹ na sprawowaniu opieki nad dzieæmi, mog¹ prowadziæ tê dzia³alnoœæ na pod-
stawie dotychczasowych przepisów.”;

23) w art. 76 w zdaniu wstêpnym wyrazy „po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia” zastêpuje siê wyra-
zami „po up³ywie miesi¹ca od dnia og³oszenia”;

24) w art. 76 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) art. 3b, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.; ”;

25) w art. 76 po pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) art. 59 i 60, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia; ”;

26) w art. 76 w pkt 2 wyrazy „ust. 2 i 3, które wchodz¹” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2, który wchodzi”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3, postanowi³ wprowadziæ do jej
tekstu 26 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1, 21 i 22 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nowa ustawa powinna stanowiæ uzu-
pe³nienie dotychczasowych form sprawowania opieki na dzieæmi, a nie zastêpowaæ lub utrudniaæ w jaki-
kolwiek sposób dzia³alnoœæ ju¿ funkcjonuj¹cych.

Poprawki nr 2, 10 i 13 maj¹ na celu jednoznaczne wskazanie, ¿e wszystkie osoby sprawuj¹ce opiekê
nad dzieæmi, na podstawie ustawy, podlegaj¹ obowi¹zkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Przyjmuj¹c poprawki 3 i 24, Senat kierowa³ siê przekonaniem, i¿ nale¿y pokreœliæ zakres zadañ Rz¹du
odnoœnie do procesu wdra¿ania i realizacji ustawy. Ponadto, zdaniem Senatu, Rada Ministrów powinna
przedstawiaæ Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z tego procesu.

Koniecznoœæ uelastycznienia form organizacyjnych przekona³a Senat do przyjêcia poprawki umo¿li-
wiaj¹cej tworzenie zespo³ów ¿³obków i klubów, podobnie jak s¹ tworzone zespo³y szkó³ i placówek na pod-
stawie ustawy o systemie oœwiaty (poprawka nr 5). Natomiast koresponduj¹ca, ale nie zwi¹zana z t¹ po-
prawk¹, poprawka nr 6 ma na celu umo¿liwienie w³¹czania ¿³obków do istniej¹cych zespo³ów szkó³. Zda-
niem Senatu to rozwi¹zanie bêdzie mia³o zastosowanie w szczególnoœci w niedu¿ych, niezbyt zasobnych
gminach, w których tworzenie odrêbnej administracji dla ¿³obków by³oby nieracjonalnym i nadmiernym
obci¹¿eniem.

Uznano za konieczne wprowadzenie dla kandydatów na opiekunów 80 godzinnego praktycznego szko-
lenia pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna (poprawka nr 9). Zdaniem Senatu zapewnieni to na-
bycie w³aœciwych umiejêtnoœci personelu sprawuj¹cego opiekê nad dzieæmi

Przyjmuj¹c poprawkê nr 11, Senat uzna³, ¿e zakres programu szkoleñ zostanie w sposób wystarcza-
j¹cy okreœlony w rozporz¹dzeniu ministra w³aœciwego do spraw rodziny wydanego na podstawie art. 46.

Poniewa¿ opieka nad dzieæmi stanowi zadanie w³asne gmin, Senat uzna³, i¿ zakres dofinansowania
z bud¿etu pañstwa nie powinien przekraczaæ 50% kosztów realizacji zadania. (poprawka nr 14). Jednak-
¿e, z uwagi potrzebê zachêcenia samorz¹dów do tworzenia ¿³obków integracyjnych, uznano, ¿e w drodze
wyj¹tku, dotacja celowa, w takim zakresie, mo¿e wynosiæ do 70% kosztów (poprawka nr 15).

Poprawka nr 23 skraca do miesi¹ca vacatio legis ustawy. Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ zapropono-
wane rozwi¹zania powinny wejœæ w ¿ycie mo¿liwie szybko, a wdro¿enie ustawy nie wymaga szczególnie
uci¹¿liwego przygotowania administracji.

Poprawka nr 25 spowoduje natychmiastowe wejœcie w ¿ycie przepisów dotycz¹cych wsparcia finanso-
wego, co pozwoli na pe³niejsze wykorzystanie œrodków bud¿etowych w roku bie¿¹cym.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy lub doprecyzowuj¹cy ustawê.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2a skreœla siê wyrazy „, o której mowa w ust. 2, ”;
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2a po wyrazach „z³o¿enia wniosku” dodaje siê wyrazy „o jego przeprowa-

dzenie”;
3) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2b skreœla siê wyraz „osób”;
4) w art. 1 w pkt 1 dodaje siê lit. c w brzmieniu:

„c) uchyla siê ust. 6 i 7; ”;
5) w art. 1 w pkt 3, w ust. 4b skreœla siê wyraz „osób”;
6) po art. 1 dodaje siê art. … w brzmieniu:

„Art. …. Termin na przeprowadzenie egzaminów, co do których wnioski o ich przeprowadzenie z³o¿o-
ne zosta³y przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, liczy siê od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

7) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Przedsiêbiorcy wykonuj¹cy do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakre-

sie przewozu okazjonalnego mog¹ j¹ wykonywaæ, na dotychczasowych zasadach przez okres
okreœlony w licencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ w okresie roku od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

8) skreœla siê art. 3;
9) w art. 4 po wyrazach „30 dni od dnia og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4, który

wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o transporcie
drogowym i uchwali³ do niej 9 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1, 2 i 5 Senat mia³ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy. Poprawki te
maj¹ charakter redakcyjny. Poprawka nr 1 skreœla zbêdny fragment przepisu. Poprawka nr 2 usuwa w¹t-
pliwoœci zwi¹zane z niedookreœleniem przedmiotu wniosku przes¹dzaj¹c, ¿e wniosek ten dotyczy prze-
prowadzenia egzaminu. Poprawka nr 5 uwzglêdnia, ¿e zgodnie z definicj¹ legaln¹ przewozu okazjonalne-
go (art. 4 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym), obejmuje on wy³¹cznie przewóz osób.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat uzna³, ¿e w sk³ad komisji egzaminacyjnych powo³anych do przepro-
wadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówk¹, nie mog¹ wchodziæ przedsiêbiorcy wy-
konuj¹cy transport rzeczy. Tym samym Senat nie znalaz³ uzasadnienia dla wy³¹czenia ze sk³adu komisji
egzaminacyjnych jedynie tych przedsiêbiorców, którzy wykonuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie
transportu osób.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³ za zasadne zniesienie limitu licencji na transport drogowy tak-
sówk¹. W opinii Izby zniesienie limitu w pe³ni zrealizuje zamierzenia ustawodawcy polegaj¹ce na zlikwi-
dowaniu dualizmu w prawnym uregulowaniu zasad œwiadczenia us³ug przewozu osób (przewóz taksów-
kami i przewóz okazjonalny), przy jednoczesnym poszerzeniu rynku œwiadczenia tych us³ug w ramach
przewozu „taksówkowego”. Zmiana ta przyczyni siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci na rynku us³ug
taksówkarskich i jednoczeœnie pozwoli, na p³ynne uzyskiwanie licencji taksówkowych przed przedsiê-
biorców œwiadcz¹cych dotychczas przewóz okazjonalny w postaci tzw. „przewozu osób”. Poprawka nr 8
skreœla bezprzedmiotowy, w konsekwencji przyjêcia poprawki nr 4, przepis przejœciowy.

Poprawka nr 6 wskazuje na sposób ustalania terminów egzaminów w zakresie transportu drogowego
taksówk¹, przeprowadzanych na podstawie wniosków z³o¿onych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy. Zgo-
dnie z nowododawanym art. 6 ust. 2a ustawy komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie 60
dni od dnia z³o¿enia wniosku (o przeprowadzenie egzaminu). Zgodnie z bezsporn¹ regu³¹ bezpoœredniego
dzia³ania nowego prawa, wobec braku innego rozstrzygniêcia ustawodawcy, przepis ten znalaz³by zastoso-
wanie do spraw wszczêtych i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. W opinii Senatu w tej sytua-
cji (w skrajnych wypadkach) wniosek o przeprowadzenie egzaminu z³o¿ony na 60 dni przed wejœciem w ¿y-
cie ustawy, wyznaczy termin egzaminu na dzieñ jej wejœcia w ¿ycie (wniosek z³o¿ony na 59 dni przed we-
jœciem w ¿ycie ustawy wyznaczy termin egzaminu na drugi dzieñ jej obowi¹zywania itd.). Pominiêcie opisy-
wanego problemu intertemporalnego mo¿e tak¿e rodziæ pytanie o termin egzaminów ju¿ wyznaczonych na
podstawie dotychczasowych przepisów, a nie spe³niaj¹cych nowego kryterium wyznaczenia w ci¹gu 60 dni
od dnia z³o¿enia wniosku. Poprawka Senatu ma na celu unikniecie tych w¹tpliwoœci.

Poprawka nr 7 zak³ada, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie przewozu okazjonalnego, na dotych-
czasowych zasadach, mo¿liwe bêdzie przez okres wyznaczony w licencji, nie d³u¿ej jednak ni¿ w przez
okres roku, od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Zdaniem Senatu, brzmienie przepisu przejœciowego uchwa-
lonego przez Sejm, rodzi w¹tpliwoœci dotycz¹ce mo¿liwoœci dalszego wykonywania dzia³alnoœci w przy-
padku gdy, w okresie przejœciowym up³ywa okres na który zosta³a wydana licencja (zgodnie z art. 5 ust. 2
ustawy o transporcie drogowym licencji udziela siê na czas oznaczony, nie krótszy ni¿ 2 lata i nie d³u¿szy
ni¿ 50 lat).

Poprawka nr 9 modyfikuje termin wejœcia w ¿ycie przepisów dokonuj¹cych zmian w art. 24 ustawy
o transporcie drogowym. Zmiany te polegaj¹ na objêciu zakresem normowania nowelizowanego przepisu
wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (mo¿liwoœæ zmiany zezwolenia
na wykonywanie przewozów, wygaœniêcie i cofniêcie zezwolenia), co wymuszone zosta³o wczeœniejszymi
niew³aœciwymi rozwi¹zaniami, wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2011 r., nowel¹ ustawy o transporcie
drogowym z dnia 3 grudnia 2010 r. W obliczu powy¿szego, nowelizacja art. 24 ustawy powinna nast¹piæ,
w opinii Senatu, w mo¿liwie najszybszym terminie.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 1:
– w lit. a, w § 2 po wyrazie „utrwalanie” dodaje siê wyraz „treœci”,
– w lit. b, w § 8 wyrazy „utrwalania rozmów” zastêpuje siê wyrazami „utrwalania treœci rozmów te-

lefonicznych”,
b) w pkt 3 w lit. b, w § 4 po wyrazach „utrwalanie rozmów” dodaje siê wyraz „telefonicznych”;

2) wart. 1wpkt2,wart. 237awyrazy „od jej zakoñczenia” zastêpujesiêwyrazami „oddnia jej zakoñczenia”;
3) wart. 1wpkt3w lit. a,w§3wyrazy „o zniszczenie” zastêpujesiêwyrazami „o zarz¹dzenie zniszczenia”;
4) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„S¹d orzeka w przedmiocie wniosku niezw³ocznie, na posiedzeniu bez udzia³u stron.”;
5) w art. 2 w pkt 1, w pkt 7a wyraz „prawid³owoœci¹” zastêpuje siê wyrazami „zgodnoœci¹ z prawem”;
6) w art. 2 w pkt 1, w pkt 7a wyrazy „organów œcigania” zastêpuje siê wyrazami „przez organy œcigania”;
7) w art. 2 w pkt 2, w art. 10ea dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna byæ przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30
czerwca roku nastêpnego po roku ni¹ objêtym.”;

8) w art. 2 w pkt 3:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5 i 6”,
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Prokuratora Generalnego, okreœli w drodze
rozporz¹dzenia, sposób realizacji zadañ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ prokuratury z organizacja-
mi miêdzynarodowymi lub ponadnarodowymi dzia³aj¹cymi na podstawie umów miêdzynaro-
dowych, w tym umów konstytuuj¹cych organizacje miêdzynarodowe, ratyfikowanych przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹, maj¹c na uwadze koniecznoœæ prawid³owej realizacji obowi¹zków wy-
nikaj¹cych z tych umów lub aktów prawa stanowionego przez organizacjê miêdzynarodow¹,
w szczególnoœci zapewnienie wymiany informacji miêdzy pañstwami cz³onkowskimi tych or-
ganizacji i organami tych organizacji, realizacji wniosków o pomoc prawn¹, zapewnienie dostê-
pu organom tych organizacji do posiadanych rejestrów zawieraj¹cych istotne informacje dla
postêpowañ karnych, ochrony przetwarzanych danych osobowych i bezpieczeñstwa przetwa-
rzanych danych.”;

9) w art. 3 w pkt 1 w lit. a:
a) po wyrazach „s¹d okrêgowy” dodaje siê wyrazy „mo¿e, w drodze postanowienia, zarz¹dziæ kontrolê

operacyjn¹”,
b) wyrazy „zgody w³aœciwego, z uwagi na siedzibê sk³adaj¹cego wniosek organu Policji, prokuratora

okrêgowego, mo¿e, w drodze postanowienia, zarz¹dziæ kontrolê operacyjn¹” zastêpuje siê wyraza-
mi „zgody prokuratora okrêgowego w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê sk³adaj¹cego wniosek or-
ganu Policji”;

10) w art. 3 w pkt 1 w lit. g, w ust. 15c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1, ” zastêpuje siê

wyrazami „albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1”;

11) w art. 3 w pkt 1 w lit. g, ust. 15d otrzymuje brzmienie:
„15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿ w ci¹gu mie-

si¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej,
przekazanych mu przez organ Policji niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 2 miesiêcy od
dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

12) w art. 3 w pkt 1 w lit. j, w ust. 22 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Informacja powinna byæ przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku nastêpnego po

roku ni¹ objêtym.”;
13) w art. 3 w pkt 2:



a) w lit. a i b wyrazy „w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 1 i 2”,
b) w lit. c, w ust. 4 i 5 wyrazy „w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 1 i 2”,
c) po lit. c dodaje siê lit. … w brzmieniu:

„…) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1 i 2, mog¹ byæ niejawnie rejestrowane za pomoc¹

urz¹dzeñ s³u¿¹cych do rejestracji obrazu lub dŸwiêku.”, ”,
d) w lit. d, w ust. 7 wyrazy „w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 1 i 2”,
e) dodaje siê lit. f w brzmieniu:

„f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoœci,

okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynnoœci,
o których mowa w ust. 1 i 2, a tak¿e przekazywania, przetwarzania i niszczenia materia³ów
uzyskanych podczas stosowania tych czynnoœci, uwzglêdniaj¹c potrzebê zapewnienia nie-
jawnego charakteru podejmowanych czynnoœci i uzyskanych materia³ów oraz wzory stoso-
wanych druków i rejestrów.”; ”;

14) w art. 3 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „zgody w³aœciwego, z uwagi na siedzibê sk³adaj¹cego wniosek
organu Policji, prokuratora okrêgowego, ” zastêpuje siê wyrazami „zgody prokuratora okrêgowego
w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê organu Policji sk³adaj¹cego wniosek, ”;

15) w art. 3 w pkt 3 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „z uwagi na” zastêpuje siê wyrazami „ze wzglêdu na”;
16) w art. 4 w pkt 1:

a) w lit. e, w ust. 9 i 10 skreœla siê wyraz „w³aœciwego”,
b) w lit. f, w ust. 16 skreœla siê wyraz „w³aœciwemu”,
c) w lit. h, w ust. 18a skreœla siê wyraz „w³aœciwego”;

17) w art. 4 w pkt 1 w lit. g, w ust. 16c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1, ” zastêpuje siê

wyrazami „albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1”;

18) w art. 4 w pkt 1 w lit. g, ust. 16d otrzymuje brzmienie:
„16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿ w ci¹gu mie-

si¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyj-
nej, przekazanych mu przez organ Stra¿y Granicznej niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w ter-
minie 2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

19) w art. 5 w pkt 3:
a) w lit. a, w ust. 1 w pkt 2,
b) w lit. c, w ust. 3

– wyrazy „w sprawach o przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „w
sprawie o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe”;

20) w art. 5 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek Prokuratora Generalnego” zastêpuje siê wyrazami „albo

pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek Prokuratora Generalnego”;

21) w art. 5 w pkt 3 w lit. b, ust. 1d otrzymuje brzmienie:
„1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Prokurator Generalny kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿

w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej, przekazanych mu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej niezw³ocznie,
nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

22) w art. 5 w pkt 4, w ust. 1 wyrazy „postêpowania w sprawach” zastêpuje siê wyrazami „postêpowanie
w sprawie”;

23) w art. 6 w pkt 1 w lit. e, w ust. 16 skreœla siê wyraz „w³aœciwemu”;
24) w art. 6 w pkt 1 w lit. f, w ust. 16c:

a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek w³aœciwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, ” za-
stêpuje siê wyrazami „albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,

b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1”;
25) w art. 6 w pkt 1 w lit. f, ust. 16d otrzymuje brzmienie:

„16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿ w ci¹gu mie-
si¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyj-
nej, przekazanych mu przez organ ¯andarmerii Wojskowej niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿
w terminie 2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

26) w art. 6 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3a wyrazy „o których mowa w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „o których
mowa w ust. 1 i 2”;
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27) w art. 7 w pkt 1 w lit. f, w ust. 15c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek Prokuratora Generalnego, ” zastêpuje siê wyrazami

„albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek Prokuratora Generalnego”;

28) w art. 7 w pkt 1 w lit. f, ust. 15d otrzymuje brzmienie:
„15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿

w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w termi-
nie 2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

29) w art. 8 w pkt 1 w lit. f, w ust. 15c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek Prokuratora Generalnego, ” zastêpuje siê wyrazami

„albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek Prokuratora Generalnego”;

30) w art. 8 w pkt 1 w lit. f, ust. 15d otrzymuje brzmienie:
„15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿

w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa CBA niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie
2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

31) w art. 9 w pkt 1 w lit. f, w ust. 14c:
a) wyrazy „albo przez inn¹ osobê, na wniosek Prokuratora Generalnego, ” zastêpuje siê wyrazami

„albo pope³nionego przez inn¹ osobê, ”,
b) na koñcu dodaje siê wyrazy „, na wniosek Prokuratora Generalnego”;

32) w art. 9 w pkt 1 w lit. f, ust. 14d otrzymuje brzmienie:
„14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Prokurator Generalny kieruje do s¹du nie póŸniej ni¿

w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania materia³ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa SKW niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w termi-
nie 2 miesiêcy od dnia zakoñczenia tej kontroli.”;

33) po art. 9 dodaje siê art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Informacjê Prokuratora Generalnego za 2010 r., o której mowa w art. 10ea ustawy, o której mo-

wawart. 2,ProkuratorGeneralnyprzedstawiaSejmowi iSenatowidodnia31grudnia2011r.”;
34) w art. 10 wyrazy „30 dni” zastêpuje siê wyrazami „3 miesiêcy”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw, zosta³a roz-
patrzona przez Senat na 69. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 27 stycznia 2011 r. Senat proponuje
wprowadzenie do ustawy 34 poprawek.

Do grupy poprawek wymagaj¹cych odrêbnego wyjaœnienia nale¿y poprawka nr 5, która w art. 2 usta-
wy, zmienia przepis art. 3 ust. 1 ustawy o prokuraturze. Przepis art. 3 okreœla podstawowe zadania pro-
kuratury; do listy tych zadañ ustawa zmieniaj¹ca doda³a nadzór nad inicjowaniem i przeprowadzaniem
przez organy œcigania czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych. Senat w swojej poprawce proponuje
okreœlenie charakteru i celu tego nadzoru, którym powinno byæ badanie inicjowania i przeprowadzania
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych z punktu widzenia ich zgodnoœci z prawem.

Poprawki 7, 12 i 33 winny byæ rozpatrywane ³¹cznie. Celem ich wprowadzenia jest wyznaczenie Proku-
ratorowi Generalnemu i ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych terminu w jakim powinni
przedstawiaæ Sejmowi i Senatowi informacje dotycz¹ce prowadzonych w kraju kontroli operacyjnych i li-
czby objêtych nimi osób. Senat uzna³, ¿e zakreœlenie terminu jest wskazane po to, by przedstawiane in-
formacje by³y stosunkowo aktualne, jednoczeœnie wyznaczony termin jest na tyle d³ugi, by umo¿liwiæ
obu podmiotom komfort sporz¹dzenia informacji, bez wywo³ywania wra¿enia obowi¹zku dzia³ania pod
presj¹ czasu.

Poprawka 33 wskazuje, ¿e jawna informacja Prokuratora Generalnego powinna byæ przygotowana tak¿e
za miniony 2010 r. Po ewentualnym przyjêciu poprawek 7 i 12 oraz bior¹c pod uwagê proponowane przez
Senat wyd³u¿enie okresu vacatio legis ustawy, dotrzymanie terminu 30 czerwca 2011 r. mog³oby staæ siê
utrudnione, dlatego Senat proponuje w przepisie przejœciowym, osobny termin na przygotowanie i przed-
stawienie informacji Prokuratora Generalnego, jednorazowo przed³u¿aj¹c go do dnia 31 grudnia 2011 r.

W poprawce 8 Senat proponuje dodanie przepisu zawieraj¹cego delegacjê dla Ministra Sprawiedliwo-
œci do okreœlenia w rozporz¹dzeniu kwestii zwi¹zanych ze wspó³prac¹ prokuratury z organizacjami miê-
dzynarodowymi i ponadnarodowymi w sprawach karnych. Przyjêcie tej poprawki umo¿liwi wdro¿enie de-
cyzji Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. o wzmocnieniu Eurojust i zmieniaj¹cej decyzjê
2002/187/WSiSW ustanawiaj¹c¹ Eurojust w celu walki z powa¿n¹ przestêpczoœci¹.

Poprawki nr 11, 18, 21, 25, 28, 30 i 32 wprowadzaj¹ w ustawach kompetencyjnych zmiany dotycz¹ce
terminów podejmowania czynnoœci przez odpowiednie organy w ramach postêpowania w sprawie wyra-
¿ania przez s¹d zgody nastêpczej. W przed³o¿onej ustawie, w zmienianych poprawkami Senatu przepi-
sach, stanowi siê, ¿e wniosek o wykorzystanie w postêpowaniu karnym dowodu uzyskanego w wyniku
kontroli operacyjnej (w warunkach okreœlonych ustaw¹) prokurator musi skierowaæ do s¹du nie póŸniej
ni¿ 2 miesi¹ce od zakoñczenia kontroli operacyjnej. Ustawa jednak nie okreœla w jakim terminie organy
Policji (i innych s³u¿b) maj¹ obowi¹zek przes³aæ prokuratorowi materia³y zgromadzone podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. W tej sytuacji dotrzymanie terminu przez prokuratora by³oby ca³kowicie uzale¿-
nione od czasu dzia³ania Policji i innych s³u¿b.

Senat przedk³ada w swej uchwale poprawki, które okreœlaj¹ terminy wykonywania przypisanych obo-
wi¹zków odrêbnie dla ka¿dego podmiotu uczestnicz¹cego w postêpowaniu, równomiernie i racjonalnie
rozk³adaj¹c je w czasie.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ usta-
wie jednolitoœæ terminologiczn¹.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



 

MINISTER 

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

prof. Barbara Kudrycka 

Warszawa, 27 stycznia 2011 r. 

 

 

 

Pan 

Bogdan Borusewicz 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem 

Marii Skłodowskiej-Curie. Żałuję ogromnie, że termin tego ważnego wydarzenia zbiega się 

z wcześniej podjętymi przeze mnie zobowiązaniami. 

 

Cieszę się bardzo, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje niezwykle cenną inicjatywę, 

która służyć będzie upowszechnianiu wiedzy o wielkich zasługach Uczonej dla rozwoju 

światowej nauki. Najsłynniejsza w dziejach Polka, autorka pionierskich prac w zakresie 

promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, pierwsza kobieta profesor 

Sorbony zdobywała podstawy wykształcenia i rozpoczynała prace badawcze w Warszawie. 

Wszechstronnie uzdolniona, znająca kilka języków obcych, interesująca się socjologią 

i psychologią wybrała nauki ścisłe. Zdecydowała się na studia w Paryżu, ponieważ żaden 

uniwersytet w podzielonej między zaborców Polsce nie przyjmował kobiet. Pracowała 

w niewiarygodnie trudnych warunkach, dokonując przełomowych odkryć w laboratorium 

przerobionym ze starej szopy. Naukowy sukces zawdzięczała niezwykłej determinacji, pasji 

i odwadze, a przy tym potrafiła godzić ambicje zawodowe z życiem rodzinnym. 

 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie to nie tylko okazja do przypomnienia sylwetki naszej wielkiej 

Uczonej, mogącej i dziś służyć za wzór młodym adeptom naukowego poznania, lecz także 

czas refleksji nad uwarunkowaniami rozwoju nauki. Noblistka pokazała, że w nauce nie ma 

rzeczy niemożliwych. Dowiodła, że znaczenie mają nie tyle płeć czy narodowość, co przede 

wszystkim intelekt, pasja i wytrwałość w dążeniu do postawionego przed sobą celu. 



Wielokrotnie twierdziła, że nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie 

ludzkie. Podkreślając konieczność łączenia badań z rozwiązaniami praktycznymi, była 

przykładem nowoczesnego myślenia o nauce 

 

Dokonywane w ciągu kilku ostatnich lat inwestycje w polską naukę, zarówno w badania, 

aparaturę, jak i w kadry, sprawiają, że staje się ona coraz bardziej konkurencyjna. Dzięki 

środkom budżetowym oraz funduszom unijnym w Polsce powstają nowoczesne, doskonale 

wyposażone laboratoria, których poziom już dziś nie odbiega od dobrych europejskich 

ośrodków. Warunki, jakie obecnie stwarzamy młodym ludziom w rodzimych laboratoriach, 

już dziś pozwalają polskim badaczom osiągać sukcesy na miarę dwukrotnej polskiej noblistki 

– Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

 

Barbara Kudrycka 
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