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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2 i 3 marca 2011 r.

Warszawa
2011 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo prywatne miêdzynarodowe.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.

4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Le-
czniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecz-
nej oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o p³atnoœciach
w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych innych
ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu by³e-
go Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amuni-
cj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzêdzie Mini-
stra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji techni-
cznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u o wybucho-
wych pozosta³oœciach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu
u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za po-
woduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki (Pro-
tokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji sporz¹dzonego w Pary-
¿u dnia 27 maja 2010 r. Protoko³u zmieniaj¹cego Konwencjê o wzajemnej
pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporz¹dzon¹ w Stras-
burgu dnia 25 stycznia 1988 r.

14. Drugie czytanie projektów opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹ce-
go wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe doty-
cz¹ce niektórych produktów rolnych („rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”), KOM(2010) 799.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu pra-
wa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

16. Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011.

17. Powo³anie cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Porz¹dek obrad

71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2 i 3 marca 2011 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego – przewodnicz¹cy Józef Lubacz

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Gra¿yna Henclewska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Piotr Styczeñ

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

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Jaros³aw Wojtowicz

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Maciej Szpunar

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Adam Fronczak





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski, Gra¿yna Sztark i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemdziesi¹te pierwsze posiedze-

nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Proszê zajmowaæ miejsca.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora S³awomira Kowalskiego oraz pana sena-
tora Waldemara Kraskê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator S³awomir Kowalski.

Wysoki Senacie! Informujê, ¿e w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wiel-
kopolskim w okrêgu wyborczym nr 37 zosta³ wy-
brany senator Henryk Tadeusz Stok³osa.

Przed przyst¹pieniem do obrad pan senator
z³o¿y œlubowanie senatorskie. Rota œlubowania
jest zawarta w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przypominam, ¿e zgodnie
z art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie
sk³adaj¹ œlubowanie w ten sposób, ¿e po odczyta-
niu roty œlubowania wypowiadaj¹ s³owo „œlubu-
jê”. Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem
s³ów „tak mi dopomó¿ Bóg”.

Proszê pana senatora o podejœcie do sto³u pre-
zydialnego w celu z³o¿enia œlubowania senator-
skiego.

Wszystkich proszê o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
Odczytujê rotê œlubowania.
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wyko-

nywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwerenno-
œci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko dla pomyœ-
lnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegaæ Kon-
stytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Senator Henryk Stok³osa:
Œlubujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Stwierdzam, ¿e senator Henryk Tadeusz Stok-

³osa z³o¿y³ œlubowanie.
Informujê, ¿e Sejm na osiemdziesi¹tym czwar-

tym posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. przyj¹³
wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o opiece
nad dzieæmi w wieku do lat trzech, do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw i przyj¹³ wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym. Ponadto informujê, ¿e
Sejm na osiemdziesi¹tym pi¹tym posiedzeniu
w dniu 25 lutego 2011 r. przyj¹³ czêœæ poprawek
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deporto-
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, do ustawy o ut-
worzeniu Akademii Lotniczej w Dêblinie, do usta-
wy o substancjach chemicznych i ich mieszani-
nach.

Informujê, ¿e protoko³y szeœædziesi¹tego ósme-
go, szeœædziesi¹tego dziewi¹tego i siedemdzie-
si¹tego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulami-
nem Senatu, s¹ przygotowane do udostêpnienia
senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do nich zastrze¿eñ, to zostan¹ one przyjête
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad siedemdziesi¹tego pierwszego po-
siedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, usta-
wy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Pra-
wo prywatne miêdzynarodowe.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach wspiera-
nia dzia³alnoœci innowacyjnej.



5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, proszê o ciszê. Czy mogê

prosiæ o ciszê?
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz usta-
wy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ramach syste-
mów wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych
innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu by³ego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o broni i amuni-
cji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³a-
mi wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyroba-
mi i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Na-
rodowej oraz ustawy o przebudowie i moderniza-
cji technicznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u o wybuchowych pozosta³o-
œciach wojennych do Konwencji o zakazie lub
ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjo-
nalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce
nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowa-
ne skutki (Protokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie
dnia 28 listopada 2003 r.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 27 maja
2010 r. Protoko³u zmieniaj¹cego Konwencjê
o wzajemnej pomocy administracyjnej w spra-
wach podatkowych, sporz¹dzon¹ w Strasburgu
dnia 25 stycznia 1988 r.

13. Drugie czytanie projektów opinii o niezgod-
noœci z zasad¹ pomocniczoœci projektu rozpo-
rz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiaj¹cego wspóln¹ organizacjê rynków rolnych
oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych
produktów rolnych („rozporz¹dzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

15. Debata nad programem prac Komisji Euro-
pejskiej na rok 2011.

16. Powo³anie cz³onków Rady Instytutu Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu.

Informujê, ¿e Komisja Ustawodawcza w trakcie
rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw, punkt
trzeci porz¹dku obrad, dostrzeg³a potrzebê wpro-
wadzenia zmian legislacyjnych wykraczaj¹cych
poza materiê ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1
Regulaminu Senatu przedstawi³a wniosek o pod-
jêcie inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa ta za-
warta jest w druku senackim nr 1118.

Proszê wszystkich pañstwa senatorów o obec-
noœæ podczas rozpatrywania punktu trzeciego po-
rz¹dku obrad, poniewa¿ wtedy w g³osowaniu roz-
strzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu porz¹d-
ku obrad o tê inicjatywê.

Proponujê rozpatrzenie punktów pierwszego,
szóstego oraz dziewi¹tego projektu porz¹dku ob-
rad, pomimo ¿e druki w sprawie tych ustaw zosta-
³y dorêczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlo-
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeœli nie
us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przy-
jê³a przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycj¹ przyj¹³.

Panie i Panowie Senatorowie, informujê, ¿e gru-
pa senatorów w dniu 26 stycznia 2011 r., zgodnie
z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zg³osi³a wnio-
sek o uzupe³nienie obecnego porz¹dku obrad
o punkt: informacja rz¹du i prokuratora generalne-
go na temat przebiegu postêpowañ zmierzaj¹cych
do wyjaœnienia okolicznoœci i przyczyn katastrofy
rz¹dowego samolotu Tu-154 pod Smoleñskiem
w dniu 10 kwietnia 2010 r. Pragnê poinformowaæ
pañstwa, ¿e nie uwzglêdni³em zg³oszonego wniosku
ze wzglêdu na trwaj¹ce ci¹gle prace komisji bada-
j¹cej przyczyny katastrofy Tu-154 pod Smoleñ-
skiem. Proponujê, aby ten punkt zosta³ wprowa-
dzony do jednego z kolejnych porz¹dków obrad,
niezw³ocznie po opublikowaniu koñcowego raportu
tej komisji.

Czy mimo to wnioskodawcy podtrzymuj¹ swój
wniosek?

(Senator Ryszard Bender: Czy mogê zapytaæ,
Panie Marsza³ku?)

Pytam,czywnioskodawcypodtrzymuj¹wniosek.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku, podtrzymujemy ten wniosek.

Uwa¿amy, ¿e nie nale¿y tego synchronizowaæ
z ukazaniem siê raportu. My chcemy wiedzieæ, ja-
ki jest w tej chwili stan rzeczy. Po opublikowaniu
raportu koñcowego bêdzie okazja ku temu, ¿eby
ponownie, je¿eli bêdzie taka potrzeba, parlament
z tym siê zapozna³.

(Senator Piotr Zientarski: No tak, oczywiœcie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem. Czyli za miesi¹c bêdziemy t¹ infor-

macj¹ zajmowaæ siê ponownie.
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Poniewa¿…
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy

mogê zapytaæ w tej materii?)
Panie Senatorze, ja zapyta³em, jest odpowiedŸ,

wniosek jest podtrzymywany.
Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Proszê pobraæ karty…
(Senator Ryszard Bender: Czy nie mo¿na usto-

sunkowaæ siê do wniosku? Czy jest taka mo¿li-
woœæ? Regulamin nie pozwala, Panie Marsza³ku?)

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Chcia³bym zapytaæ pana marsza³ka… Bo pan
marsza³ek mówi, ¿e za miesi¹c. Czyli pan marsza-
³ek ma jakieœ wiadomoœci, ¿e bêdzie to mo¿liwe, ¿e
ta komisja nie bêdzie obradowa³a jeszcze d³ugo
i ¿e dopiero póŸniejSenat, nie wiem której kaden-
cji, tym siê zajmie. Czyli mo¿na polegaæ na pana
s³owie jak na s³owie Zawiszy, ¿e za miesi¹c bêdzie
to mo¿liwe. Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, by³ wniosek, powiedzia³em,
jaka jest moja propozycja, jest sprzeciw wobec tej
propozycji. W zwi¹zku z tym poddam tê propozy-
cjê pod g³osowanie.

Czy ktoœ z panów…
Pan senator…
(G³os z sali: …Kaleta.)
(Senator Piotr Kaleta: Kaleta, Panie Marsza³ku,

to ju¿ prawie cztery lata…)
…Kaleta. W jakim trybie, Panie Senatorze?

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, chcia³bym spytaæ. Mieliœmy
ostatnio posiedzenie Komisji Obrony Narodowej,
na które by³ zaproszony pan minister Miller – na-
wet nie raczy³ usprawiedliwiæ swojej nieobecno-
œci. Czy moc pana marsza³ka bêdzie na tyle
sprawcza, ¿e bêdziemy mieli pewnoœæ, ¿e ktoœ
ewentualnie w ogóle do nas przyjdzie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czy pan podtrzymuje ten
wniosek, czy pan go wycofuje?

(Senator Piotr Kaleta: W zwi¹zku z tym podtrzy-
mujê.)

Pan senator Zdzis³aw Pupa. W dyskusji nad
kwesti¹…

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku, wydarzenia z 10 kwietnia
2010 r. s¹ bezprecedensowe w historii œwiata, nie
tylko Polski, ale œwiata.

(Rozmowy na sali)
Wyjaœnienie okolicznoœci dramatu le¿y w inte-

resie Rzeczypospolitej Polskiej. My jako Senat jes-
teœmy praktycznie wa¿n¹ instytucj¹, najwa¿niej-
sz¹ instytucj¹, mo¿na powiedzieæ, Rzeczypospoli-
tej, która tê sprawê powinna wyjaœniaæ i ni¹ siê in-
teresowaæ.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tê sprawê ju¿
kilkakrotnie omawia³, a myœmy omawiali j¹ je-
dnokrotnie. Jest, wydaje mi siê, zasadne, aby
tak wa¿nej kwestii nie poddawaæ pod g³osowa-
nie, tylko kieruj¹c siê pewn¹ ¿yczliwoœci¹ i tros-
k¹ o jawnoœæ sprawy, jak równie¿ o dobro œledz-
twa i wyjaœnienie wszystkich szczegó³ów, pod-
j¹æ debatê, która by pozwoli³a wyjaœniæ wszyst-
kie w¹tpliwoœci, które s¹. Jestem przekonany,
¿e dyskusja nie przerodzi siê, mo¿na powie-
dzieæ, w coœ, co bêdzie mo¿na nazwaæ „walk¹”,
ale przybli¿y wszystkie okolicznoœci, które s¹
zwi¹zane z w³aœciwym wyjaœnieniem tragedii
smoleñskiej.

Dlatego proszê pana marsza³ka o niepoddawa-
nie tego wniosku pod g³osowanie i o to, aby pan
marsza³ek z ¿yczliwoœci¹ siê przychyli³ do wnios-
ku senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci. Dziêkujê
uprzejmie. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja zaproponowa³em rozwi¹za-
nie…

(G³os z sali: S³usznie.)
Uwa¿am, ¿e tak¹ dyskusjê trzeba przeprowa-

dziæ po opublikowaniu raportu komisji Millera.
(Senator Czes³aw Ryszka: Za miesi¹c.)
To wtedy ma sens i to proponujê.
Poniewa¿ jest sprzeciw wobec tej propozycji,

mam obowi¹zek poddania wniosku pod g³osowa-
nie, chocia¿ tego oczywiœcie nie chcia³bym robiæ.
Moja propozycja wychodzi naprzeciw wnioskowi
grupy senatorów PiS.

(Rozmowy na sali)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Jeszcze, Panie Mar-

sza³ku…)
Proszê.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku, nie chcia³bym polemizowaæ
z panem marsza³kiem w tej sprawie, bo tu nie
chodzi o polemikê, ale chcia³bym zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e oczywiœcie mo¿emy, jak pan senator
Piotrowicz zauwa¿y³, tê debatê podj¹æ równie¿ za
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miesi¹c, po opublikowaniu raportu. Byæ mo¿e
przekazanie informacji o okolicznoœciach, które
posiadaj¹ senatorowie, okolicznoœciach, o któ-
rych wiemy, przyczyni siê do tego, ¿e ten raport
bêdzie jeszcze bardziej, mo¿na powiedzieæ, wnik-
liwy i bêdzie ujmowa³ te elementy, na które sena-
torowie zwróc¹ uwagê. W miêdzyczasie pojawi³o
siê wiele w¹tpliwoœci, wiele kwestii i myœlê, ¿e
zwrócenie na nie uwagi pana ministra Millera po-
zwoli na to, by raport by³ jeszcze bogatszy i precy-
zyjniejszy.

(Senator Krzysztof Zaremba: Mogê?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zaremba siê zg³asza. Ale w jakim

trybie, Panie Senatorze?
(Senator Krzysztof Zaremba: Uzupe³nienia,

jednozdaniowego, informacji co do tego wnios-
ku, które przedstawiaj¹ senatorowie Prawa
i Sprawiedliwoœci. Mianowicie by³em wniosko-
dawc¹…)

Panie Senatorze, nie ma trybu uzupe³nienia.
(Senator Krzysztof Zaremba: Panie Marsza³ku,

ale to jest wa¿ny g³os i proszê mi daæ powiedzieæ.
Pan nie wie, co chcê powiedzieæ.)

Ka¿dy g³os jest wa¿ny, ale musimy to rozstrzyg-
n¹æ.

(Senator Krzysztof Zaremba: Proszê mi daæ do-
koñczyæ, jedno zdanie, dobrze?)

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Zaremba:
By³em wnioskodawc¹ wniosku o zajêcie siê t¹

spraw¹ na posiedzeniu senackiej Komisji Obrony
Narodowej. Niestety, muszê stwierdziæ z przykro-
œci¹, i tu proszê pana marsza³ka o interwencjê…

(Marsza³ekBogdanBorusewicz: PanieSenatorze!)
…¿e pan minister Miller…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jesteœmy…)
…nie raczy³ ani przys³aæ nikogo w zastêp-

stwie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Odbieram panu g³os.
(Senator Krzysztof Zaremba: …ani usprawied-

liwiæ…)
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

grupy senatorów o wprowadzenie do porz¹dku
dziennego tego posiedzenia Senatu informacji
rz¹du i prokuratora generalnego na temat prze-
biegu postêpowañ zmierzaj¹cych do wyjaœnie-
nia okolicznoœci i przyczyn katastrofy rz¹dowe-
go samolotu Tu-154 pod Smoleñskiem w dniu
10 kwietnia 2010 r.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 1)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad siedemdziesi¹tego pierwszego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kaden-
cji.

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

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu jutrzej-
szym obrady rozpoczniemy od punktu: debata
nad programem prac Komisji Europejskiej na rok
2011. Informujê, ¿e sprawozdanie w tej sprawie
przedstawi Senatowi komisarz do spraw progra-
mowania finansowego i bud¿etu, pan Janusz Le-
wandowski. Po tym punkcie przeprowadzimy g³o-
sowania nad tymi ustawami, które zdo³amy zrea-
lizowaæ do tego momentu. Pozosta³e g³osowania
przeprowadzimy na zakoñczenie posiedzenia Se-
natu. Tak wiêc mamy trzy etapy g³osowañ: po
trzecim punkcie, jutro po debacie nad informacj¹
komisarza i na koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach nau-
kowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1106,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1106A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Ryszarda Góreckiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni

Pañstwo Senatorowie! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie doty-

cz¹ce bardzo powa¿nej ustawy, bardzo obszernej,
posiadaj¹cej liczne zapisy prawne. Posiedzenie
w tej sprawie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
odby³o siê dnia 28 lutego 2010 r.

Ustawa dotyczy nowelizacji ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym oraz wielu innych ustaw,
których jest kilkanaœcie. Wœród nich, poza pra-
wem o szkolnictwie wy¿szym, s¹ ustawy o stop-
niach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki. Poza tym nowelizacja wprowa-
dza, jak powiedzia³em, szereg zmian w dwunastu
innych… Teraz, jak widzimy, tych ustaw jest trzy-
naœcie: o zasadach finansowania nauki, o Pol-
skiej Akademii Nauk, o podatku dochodowym od
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osób fizycznych, o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów œrodkami publicznego transportu drogowe-
go, o po¿yczkach i kredytach studenckich…
Zmiany dotycz¹ jeszcze innych ustaw, o których
nie sposób w tej chwili w detalach mówiæ.

Chcê powiedzieæ, ¿e jest to bardzo obszerna,
du¿a praca œrodowiska akademickiego z Mini-
sterstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na cze-
le. Szkolnictwo wy¿sze, œrodowisko akademickie
czeka³o od kilku lat na nowelizacjê tego prawa
i wreszcie to prawo jest modyfikowane. Modyfiko-
wane jest w bardzo du¿ym wymiarze. Chodzi o do-
stosowanie potrzeby kszta³cenia i rozwoju szkol-
nictwa wy¿szego do standardów œwiatowych, do
jak najwy¿szych standardów. Ustawa wprowadza
wiele zmian. Stawia przede wszystkim na kwestie
jakoœciowe w obszarze kszta³cenia…

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa senatorów o spokój – kolejny

raz. Nie wiem, co siê dzisiaj dzieje, jakiœ nadzwy-
czajny dzieñ mamy czy co, ¿e pañstwo… Pro-
si³bym o spokój, bo naprawdê trudno przema-
wiaæ. Ja sobie dajê radê, ale sprawozdawca na
mównicy ma problemy. Dziêkujê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Sprawozdawca spa³ dzisiaj tylko kilka godzin,

bo pracowa³ nad t¹ ustaw¹…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bar-

dzo.)
No, ale jeszcze s³yszê sam siebie.
Chcê powiedzieæ, ¿e ustawa wprowadza wiele

zmian zmierzaj¹cych do poprawy jakoœci, zaró-
wno w obszarze kszta³cenia, organizacji, jak i za-
rz¹dzania uczelniami. Chodzi o poprawê kontak-
tów uczelni wy¿szych, szkolnictwa wy¿szego z go-
spodark¹, o dostosowanie kszta³cenia do potrzeb
gospodarki, o poprawê jakoœci zwi¹zanej z rozwo-
jem kadry naukowej i wreszcie o usprawnienie
dzia³ania rozlicznych komisji, na przyk³ad Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dzisiaj jesz-
cze Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹ czy Cen-
tralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów. Jest
wiêc naprawdê wiele powa¿nych zmian, nad któ-
rymi, muszê powiedzieæ, trzeba by³o ciê¿ko praco-
waæ i ministerstwo wykona³o wielk¹ pracê, by te
zmiany wprowadziæ. Wiadomo, ¿e nie wszystkich
to cieszy, ale œrodowisko akademickie zawsze by-
³o podzielone. Zawsze ka¿dy chce walczyæ o pry-
watne interesy. Ale te zapisy, w mojej ocenie, bro-
ni¹ przede wszystkim polskiego systemu szkolni-
ctwa wy¿szego i s¹ wprowadzane w trosce o przy-

sz³oœæ naszych uczelni. Mówiê o tym w ten spo-
sób, poniewa¿, jak obserwujê, potrzeba tych
zmian jest ju¿ od kilku lat. Trzeba by³o na to po-
stawiæ i pomin¹æ drobiazgi, nie s³uchaæ ró¿nych
propozycji, których mieliœmy bardzo du¿o,
a wszystko czyniæ tak, by polskie szkolnictwo wy-
¿sze rozwija³o siê jak najlepiej.

I teraz, jeœli chodzi o uwagi, kilka zdañ… Po-
wiem bardziej szczegó³owo o zmianach zawar-
tych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Mówi¹ miêdzy innymi o tym, ¿e w art. 3 uelastycz-
nia siê zasady u¿ywania nazw „uniwersytet”
i „uniwersytet techniczny”. Pamiêtacie pañstwo,
mieliœmy wiele problemów, kiedy wprowadzaliœ-
my, ¿e tak powiem, uchwa³ê w sprawie zmian
nazw uczelni wy¿szych. Brzmienie tamtego arty-
ku³u by³o ma³o precyzyjne, niedostosowane do re-
aliów, mieliœmy te¿ pewne problemy interpreta-
cyjne.

Teraz siê mówi, ¿e uniwersytet mo¿e powstaæ,
jeœli uczelnia posiada dziesiêæ uprawnieñ, mini-
mum dziesiêæ uprawnieñ do doktoryzowania,
w tym co najmniej po dwa uprawnienia w dziedzi-
nach humanistycznych, matematycznych, fizycz-
nych, nauk o ziemi lub technicznych oraz nauk
o ¿yciu. Mowa tutaj przede wszystkim o naukach
biologicznych, medycznych itd.

Z kolei uniwersytet techniczny mo¿e powstaæ
wtedy, kiedy posiada uprawnienia do doktoryzo-
wania w co najmniej dziesiêciu dyscyplinach,
w tym co najmniej szeœæ uprawnieñ w zakresie
nauk technicznych.

Dosz³o te¿ do du¿ego zwiêkszenia autonomii
uczelni, co zapisano w kilku artyku³ach. W art. 4
mówi siê, ¿e uczelnie kieruj¹ siê zasadami wolno-
œci nauczania i badañ naukowych i maj¹ mo¿li-
woœæ tworzenia spó³ek, co jest bardzo wa¿ne, spó-
³ek celowych. Bêd¹ mog³y tak¿e zapraszaæ praco-
dawców do opracowania programów kszta³cenia,
wspierania badañ naukowych prowadzonych
przez m³odych naukowców. Uczelnie bêd¹ mia³y
prawo do tworzenia nowych kierunków studiów,
ale tylko te uczelnie, te jednostki organizacyjne, te
wydzia³y, które bêd¹ posiada³y czy posiadaj¹ upra-
wnienia habilitacyjne. Tak wiêc nie bêdzie ju¿ obo-
wi¹zywa³a ta centralnie zatwierdzana lista kierun-
ków studiów. Bêdzie mo¿liwoœæ, wielka mo¿liwoœæ
dostosowania kszta³cenia do potrzeb gospodarki.
Jest to bardzo wa¿ny element. Takiej autonomii
nie bêd¹ posiada³y uczelnie, które nie maj¹ upra-
wnieñ do habilitowania. Uczelnie bêd¹ te¿ mog³y
tworzyæ studia miêdzyobszarowe. To tak¿e ele-
ment zmierzaj¹cy do dostosowania kszta³cenia do
potrzeb gospodarki. Wprowadza siê krajowe ramy
kwalifikacji dla szkolnictwa wy¿szego, o czym dys-
kutowa³o siê ju¿ od kilku lat. Pan minister Marci-
niak bardzo intensywnie nad tym pracowa³ i ta
sprawa ju¿ siê finalizuje. Wreszcie dostosowujemy
siê do standardów europejskich. Jeœli uruchamia
siê kierunek, to trzeba powiedzieæ, jakie bêd¹ efek-
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ty kszta³cenia, jakie s¹ wymogi, co to kszta³cenie
da przysz³emu absolwentowi.

Mamy zmiany w zakresie obecnych wymagañ
dotycz¹cych minimum kadrowego uczelni. Nie-
których rektorów to nie zadowala, ale w moim po-
jêciu jest to bardzo dobre rozwi¹zanie. Dotych-
czas mieliœmy uprawnienia tylko dla tych wydzia-
³ów, na których byli sami adiunkci i sami dokto-
rzy habilitowani lub profesorowie. Teraz mo¿e byæ
50% asystentów, którzy zamiast doktorów bêd¹
firmowali kierunek kszta³cenia, czyli dwóch asy-
stentów bêdzie mog³o zast¹piæ jednego adiunkta,
a dwóch doktorów – jednego doktora habilitowa-
nego lub profesora. Ale tych osób nie mo¿e byæ
wiêcej ni¿ 50%. Chcê powiedzieæ, ¿e bêd¹ mog³y
byæ zatrudniane osoby, które maj¹ dobre doœwiad-
czenie zawodowe. Takich mo¿liwoœci prawnych
bardzo potrzeba, bo wystêpuj¹cy z wyk³adami dla
studentów ekspert gospodarczy, pracuj¹cy na na-
prawdê dobrym poziomie, prowadz¹cy firmê, za-
jmuj¹cy siê gospodark¹, bêdzie potrafi³ bardzo do-
brze przekazaæ studentom pewne sprawy informa-
cyjne. To wreszcie siê tutaj rozwi¹zuje.

Mamy te¿ w ustawie modernizacjê polegaj¹c¹
na tym, ¿e likwidowana jest obecnie funkcjonu-
j¹ca Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego i Rada
Nauki, a tworzy siê Radê Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego, nowe cia³o, które bêdzie jednym cia³em
eksperckim, wybieranym na nowych zasadach.

Interesuj¹ce jest miêdzy innymi to, ¿e przy tej
radzie bêdzie funkcjonowa³ rzecznik praw absol-
wenta. Tego te¿ nie by³o.

Ustawa wprowadza nowe rozwi¹zanie w zakre-
sie tworzenia i likwidacji uczelni, daje te¿ trochê
autonomii urzêdom marsza³kowskim, wprowa-
dza pewne uelastycznienie, bo by³y tu problemy
legislacyjne. Zostaje to doprecyzowane. Muszê
powiedzieæ, ¿e ta otwartoœæ mnie osobiœcie te¿ siê
podoba.

W mojej ocenie wa¿ny jest te¿ art. 31, mówi¹cy
o mo¿liwoœci tworzenia centrów naukowych przez
jedn¹ uczelniê z innymi uczelniami, z instytutami
badawczymi, z instytutami Polskiej Akademii Na-
uk. Jest to bardzo wa¿na sprawa. Dziœ ca³a Euro-
pa, ca³y œwiat mówi o tym, ¿e powinno siê tak
dzia³aæ – jest to te¿ zapisane w strategii rozwoju
szkolnictwa wy¿szego – by uczelnie mog³y przy-
jmowaæ charakter research university, research
faculty. To jest bardzo dobre rozwi¹zanie, zmierza
w bardzo dobrym kierunku. Przyk³adem jest Uni-
wersytet Techniczny w Karlsruhe, który ma oko³o
dziesiêciu tysiêcy studentów, jedenaœcie tysiêcy
samodzielnych pracowników i wiele instytutów
naukowych. Jest to number one wœród uniwersy-
tetów, jeœli chodzi o prowadzenie badañ nauko-
wych. Takich nam w Polsce brakuje.

W polskim systemie nauki i szkolnictwa wy¿sze-
go nie mamy jeszcze dobrze skonsolidowanego bar-

dzo mocnego potencja³u intelektualnego z instytu-
tów badawczych, z instytutów Polskiej Akademii
Nauk z potencja³em z uczelni. Tu daje siê mo¿liwoœæ
tworzenia instytutów, ma³o tego, tworzenia centrów
badawczych, które mog¹ wspólnie prowadziæ œro-
dowiskowe studia doktoranckie, wspieraæ progra-
my badawcze i je realizowaæ. Bêdzie to tak¿e mobili-
zowa³o kadrê akademick¹ do zwiêkszenia mobilno-
œci. To jest bardzo wa¿ne rozwi¹zanie.

Jeœli chodzi o art. 48 dotycz¹cy obecnej Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, to muszê powie-
dzieæ, ¿e tam te¿ s¹ liczne zmiany, które uprawo-
mocniaj¹ PKA, legalizuj¹ pewne sprawy, stano-
wi¹ce do tej pory problem, i usprawniaj¹ dzia³a-
nie, bo PKA musi funkcjonowaæ, czy nam siê to
podoba, czy nie. Jest wiele uczelni, i publicznych,
i niepublicznych, które wymagaj¹ powa¿nej kon-
troli. Wszystko po to, ¿eby jakoœæ kszta³cenia by³a
naprawdê wysoka. Dzisiaj jest ponad czterysta
uczelni niepublicznych i nie wszystkie spe³niaj¹
wymogi jakoœciowe, nawet te formalne. PKA zo-
staje umocniona po to, by mog³a dzia³aæ dla dobra
szkolnictwa wy¿szego, dla dobra przysz³oœci.

W art. 72 wprowadza siê alternatywn¹ mo¿li-
woœæ wyboru rektora i dziekana i bêdzie go mo¿na
wybieraæ – do tej pory nigdy tak nie by³o – albo na
zasadzie konkursu, albo w wyborach wed³ug sta-
rego modelu, obowi¹zuj¹cego obecnie. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e to jest pierwsza taka inicjatywa od
wielu lat. Ja osobiœcie zg³asza³em j¹ wiele razy.
Uwa¿am, ¿e ten model powinien byæ nawet bar-
dziej zaawansowany, ale niestety potrzebna jest
te¿ akceptacja œrodowiska akademickiego. O tym,
czy wybierze siê rektora w drodze konkursu przez
powo³an¹ komisjê, czy wybierze siê rektora w tra-
dycyjnych wyborach, bêd¹ jeszcze decydowa³y
uczelnie, senaty poprzez odpowiednie zapisy
w statucie.

Po raz kolejny chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e jest
du¿o mankamentów, elementów negatywnie od-
bijaj¹cych siê potem na rozwoju uczelni, gdy do-
konuje siê wyborów w sposób powszechny. Doty-
czy to wielu uczelni, bo wielu uczelniom zagra¿a
populizm. Uwa¿am, ¿e droga konkursu powinna
byæ tu nawet bardziej umocniona, ale myœlê, ¿e
gdy uczelnie to poka¿¹, gdy bêdzie to stosowane,
to bêdzie mo¿na siê nad tym zastanowiæ.

Podoba mi siê te¿ to, co do czego nie wszyscy
wyra¿aj¹ pozytywne opinie, ¿e adiunkt czy doktor
mo¿e byæ rektorem. Uwa¿am, ¿e mo¿e byæ. Dla-
czego nie? Jeœli jest dobrym mened¿erem, to mo¿e
byæ, ma prawo. Taki model bardzo dobrze fun-
kcjonuje w uczelniach amerykañskich, w uczel-
niach zachodnich. Nie trzeba mieæ co do tego
obaw, to nie powinno wzbudzaæ kontrowersji.
Gdy doktor jest dobrym mened¿erem, to niech
dba o uczelniê. Zarz¹dzanie uczelni¹ naprawdê
nie jest dziœ ³atwe, to jest zarz¹dzanie, trzeba to
powiedzieæ, porównywalne niemal z zarz¹dza-
niem przedsiêbiorstwem.
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Wprowadza siê mo¿liwoœæ uzyskiwania przez
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
centra naukowe, konsorcja naukowe statusu tak
zwanego krajowego naukowego oœrodka wiod¹ce-
go, KNOW. Uwa¿am, ¿e to te¿ jest m¹dra decyzja,
bowiem przez wiele lat ró¿ne organizacje, w tym
Fundacja Rektorów Polskich, ró¿ne uczelnie do-
maga³y siê, by tworzyæ uczelnie flagowe w Polsce.
Tyle ¿e uczelnie flagowe najchêtniej zabiera³yby
3/4 wszystkich funduszy. Zablokowa³oby to roz-
wój innych uczelni, tych, które s¹ na etapie roz-
woju. Ma³o tego, w uczelniach flagowych te¿ s¹
s³abe wydzia³y. Propozycja zapisu ustawowego
o finansowaniu, o grantowaniu wydzia³ów o cha-
rakterze wiod¹cym, o charakterze KNOW, na-
prawdê daje szansê na rozwój poszczególnych ob-
szarów, dz iedz in, dyscypl in naukowych
w kszta³ceniu. Uwa¿am, ¿e jest to bardzo dobre
rozwi¹zanie, bo ró¿ne uczelnie, maj¹ce ró¿ny sta-
tus, wspó³pracuj¹ce z instytutem, mog¹ mieæ sta-
tus KNOW i mog¹ otrzymywaæ dofinansowanie.

Liczne œrodowiska akademickie czeka³y na
mo¿liwoœæ zatrudniania nauczycieli akademic-
kich w drodze konkursu. Maj¹c doœwiadczenie
w pracy na uczelni, uwa¿am, ¿e to jest bardzo do-
bry przepis. Wreszcie jest przepis, na który czeka-
liœmy od lat. Myœmy dyskutowali o tym podczas
pierwszej debaty z pani¹ minister na SGH chyba
26 stycznia w 2008 r. Ja osobiœcie zg³asza³em
wniosek, aby wprowadziæ obligatoryjnoœæ zatru-
dniania w drodze konkursu. Dziœ wiele uczelni,
wielu dziekanów ma problemy z asystentami,
z adiunktami, tak¿e z innymi pracownikami, któ-
rzy maj¹ sta³e umowy i maj¹ taki status, ¿e nie
mo¿na w ogóle… Trzeba ich mianowaæ, trzeba ich,
¿e tak powiem, ustawowo zatrudniaæ. Dziœ mo¿e
zostaæ zatrudniony najlepszy. Uwa¿am, ¿e wpro-
wadzenie konkursów jest spraw¹ naprawdê klu-
czow¹, kluczow¹ dla przysz³oœci polskiego szkol-
nictwa wy¿szego.

Wa¿ny jest te¿ art. 127 ust. 2 dotycz¹cy wyga-
sania stosunku pracy mianowanego nauczyciela
akademickiego. Nauczyciel akademicki na etacie
adiunkta pracuje do szeœædziesiêciu piêciu lat, na
etacie profesora pracuje do siedemdziesiêciu lat.

Nowelizuje siê te¿ wiele zapisów dotycz¹cych fi-
nansowania, dofinansowania studentów. Bardzo
pozytywnie trzeba odebraæ wspieranie zdolnych
studentów, bo stypendia rektora dla najlepszych
studentów mog¹ obejmowaæ grupê nawet 10%
wszystkich studentów i a¿ 40% funduszu stypen-
dialnego w uczelni mo¿e byæ przeznaczone na
wspieranie dobrych studentów. Ponadto dobry
student mo¿e wystêpowaæ z wnioskiem o stypen-
dium naukowe do ministra. To jest naprawdê du-
¿e wsparcie dla m³odych zdolnych ludzi. Uwa¿am,
¿e dobrym rozwi¹zaniem jest to rozwi¹zanie, któ-
re dotyczy tak zwanego diamentowego grantu.

Osoba, która uzyska³a licencjat, studiuje na stu-
diach magisterskich i jest bardzo aktywna nau-
kowo, ma szansê na zdobycie dofinansowania
z ministerstwa w formie tak zwanego diamento-
wego grantu. Ona mo¿e dalej byæ bardzo wspiera-
na w rozwoju, w realizacji swoich badañ
i kszta³towaæ swoj¹ przysz³¹ karierê naukow¹.

Jeœli chodzi o inne sprawy, równie¿ bardzo is-
totne, to chcê powiedzieæ o zmianach, które doty-
cz¹ nowego podejœcia do rozwoju modelu kariery
naukowej. Zmiany dotycz¹ procedury zdobywa-
nia doktoratu, s¹ tu pewne uproszczenia. Ja ak-
ceptujê i bardzo popieram to, ¿e doktorat mo¿e
byæ obroniony nawet na podstawie dobrych pub-
likacji o charakterze miêdzynarodowym. Nie trze-
ba pisaæ jakichœ monografii w formie zlepku kil-
kuset czy kilkudziesiêciu stron wydruku kompu-
terowego. Obligatoryjnoœæ posiadania w³asnych
publikacji przy otwarciu przewodu doktorskie-
go… To jest bardzo dobre rozwi¹zanie.

Podobne rozwi¹zanie dotyczy procedury habili-
tacyjnej. To uproszczenie, zwolnienie z kolo-
kwium habilitacyjnego, z obligatoryjnoœci prowa-
dzenia wyk³adów… Muszê powiedzieæ, ¿e to u³at-
wiaæ bêdzie procedurê, ale ona nie bêdzie ³atwa,
poniewa¿ centralna komisja jest bardzo umocnio-
na prawnie i powo³uje, zgodnie z tymi zapisami,
wiele… Nie bêdzie to wcale ³atwe, mimo ¿e niektó-
rym tak sie wydaje. Centralna komisja bêdzie to
musia³a monitorowaæ. Moim zdaniem bêdzie to
dobre rozwi¹zanie.

Poza tym jest mo¿liwoœæ mianowania i przez
centraln¹ komisjê, i przez elektora, wybitnych
uczonych, którzy pracowali zagranic¹, którzy kie-
rowali tam zespo³ami naukowymi, ale którzy ma-
j¹ jedynie doktoraty. To nie jest w moim pojêciu
z³e rozwi¹zanie, to jest dobra propozycja. Bo ona
nawi¹zuje do modelu kariery naukowej, który
w tej formie funkcjonuje na przyk³ad w Stanach
Zjednoczonych, a tam mamy licznych uczonych,
którzy co roku s¹ nagradzani nagrodami Nobla.

Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e jest bardzo liczna
grupa poprawek do przepisów przejœciowych.
Jest tam miêdzy innymi zapis – dyskutowaliœmy
o tym na posiedzeniu komisji – który mówi, ¿e
mianowany pracownik zatrudniony na etat
w obecnej formie pracuje do koñca swojego okre-
su pracy, do czasu przejœcia na emeryturê. Niko-
go siê nie wyrzuca, nikogo siê nie zwalnia.
Wzmacnia siê system obligatoryjnoœci kontroli
pracowników przez studentów, przez w³adze
uczelni. Uwa¿am, ¿e to jest bardzo potrzebne. Ja,
jako by³y dziekan, mia³em problemy z niektórymi
adiunktami, którzy siê nie rozwijali, którzy dosta-
wali negatywn¹ ocenê, którzy pracowali na dru-
gim etacie, którzy nie byli zaanga¿owani, ale nie
mo¿na by³o ich zwolniæ. Teraz negatywna ocena,
prawo pozbycia siê… Bo takie zachowanie to zani-
¿anie jakoœci kszta³cenia na wydziale. Ja mia³em
z tym ogromny problem. Jeœli ten zapis tu bêdzie,
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to wreszcie bêdzie mo¿na… Mamy te¿ problemy
z innymi osobami, które… W statucie mo¿na bê-
dzie zapisaæ pewne inne uwarunkowania prawne,
które mog¹ umo¿liwiæ w³adzom uczelni, rektoro-
wi, nawet zwolnienie pracownika mianowanego.
Tak ¿e to s¹ elementy, które u³atwi¹ zarz¹dzanie.

Istotn¹ spraw¹, nad któr¹ ¿eœmy dyskutowali
na posiedzeniu komisji i zosta³a ona doprecyzo-
wana prawnie… Chodzi o poprawkê dotycz¹c¹
uregulowania faktu, ¿e ci, którzy nie obronili jesz-
cze doktoratu ani habilitacji, a pracuj¹ ju¿ ponad
osiem lat, bêd¹ mogli tak pracowaæ jeszcze do ro-
ku 2013, a potem bed¹ musieli siê dostosowaæ do
przepisów, bêd¹ musieli spe³niæ warunki oœmio-
letniego czasu pracy na etacie adiunkta, na etacie
asystenta.

Komisja, muszê to powiedzieæ, pracowa³a przez
szeœæ godzin. Wszyscy byliœmy ju¿ zmêczeni, do-
piero oko³o godziny 23.00 skoñczyliœmy. Wpro-
wadzenie poprawek proponowali: i Biuro Legisla-
cyjne, i przedstawiciele ministerstwa, i senatoro-
wie. Te poprawki analizowaliœmy, przedyskuto-
waliœmy je. Jest ich, jak pañstwo widz¹, ponad
siedemdziesi¹t.

Pope³niliœmy jedenb³¹d,wzasadzie ja samgopo-
pe³ni³em, co wynika³o te¿ ze zmêczenia. Chodzi
o poprawkê siedemdziesi¹ta drug¹ dotycz¹c¹ ure-
gulowañ prawnych w zwi¹zku z uposa¿eniem pra-
cowników Polskiej Akademii Nauk. Niestety ta pro-
pozycja nie do koñca pasuje do obecnych zapisów
i uregulowañ prawnych w ustawie – Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym i w aktualnych rozporz¹dzeniach
o systemie finansowania, który w tej chwili ju¿ fun-
kcjonuje. I to niestety… Albo zg³osimy kontrpop-
rawkê, albo nie powinniœmy – muszê to ju¿ teraz po-
wiedzieæ – jej zatwierdzaæ w tej sytuacji, ze wzglê-
dów prawnych. Niestety taka jest rzeczywistoœæ. Ty-
le moich wstêpnych informacji dla pañstwa.

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

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

Pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o tê poprawkê

siedemdziesi¹t¹ drug¹… Rzeczywiœcie, trudno
z tym polemizowaæ, te¿ mia³em tego rodzaju w¹t-
pliwoœci.

Ale czy pañstwo nie zaproponuj¹ tego jako od-
rêbnej inicjatywy ustawodawczej Senatu, która
mo¿e zostaæ przyjêta jeszcze na tym posiedzeniu?

(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam… Jak¹
inicjatywê?)

Inicjatywê ustawodawcz¹ Senatu. Bo taka pro-
cedura jest. Jeœli jakaœ poprawka wykracza poza
zakres ustawy nowelizacyjnej, przys³uguje nam
prawo wniesienia w trybie pilnym – i to bêdzie
mia³o miejsce na przyk³ad w ramach punktu dru-
giego – inicjatywy ustawodawczej na tym samym
posiedzeniu. I na tym samym posiedzeniu mo¿e
nast¹piæ przyjêcie tej inicjatywy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku, ¿eby to by³o mo¿liwe, komi-

sja musia³aby tê inicjatywê przeg³osowaæ na po-
siedzeniu komisji, to musia³oby byæ zawarte w od-
powiednim druku. Na tym etapie pracy to ju¿ nie
jest mo¿liwe. To by³o mo¿liwe nieco wczeœniej…

Pan senator Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Senatorze, przedstawi³ pan wiele korzy-

stnych zapisów w ustawie – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, ustawie o stopniach i tytu³ach nauko-
wych, do czego chcia³bym siê przy³¹czyæ…
Chcia³bym te¿ zadaæ pytanie co do jednego z no-
wych zapisów dotycz¹cych œcie¿ki naukowej, dro-
gi do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Czy pan senator by³by uprzejmy przybli¿yæ tê
œcie¿kê, drogê dochodzenia do habilitacji, co
w mojej ocenie ogromnie u³atwia i precyzuje pro-
cedury… To jest w mojej ocenie szansa szczegól-
nie dla m³odych doktorów.

Czy móg³bym prosiæ o doprecyzowanie i koñco-
wy komentarz dotycz¹cy œcie¿ki naukowej, roz-
woju naukowego. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Zaj¹c, uprzejmie proszê.

Senator Alicja Zaj¹c:
Chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy te u³atwienia w kwestii zarówno uzys-
kania stopnia doktora, jak i doktora habilitowa-
nego, nie obni¿¹ poziomu doktoratów i habilitacji,
je¿eli procedura ma siê opieraæ wy³¹cznie na tym,
o czym pan senator mówi³.

I kolejna sprawa. Bardzo ciekawe jest rozwi¹za-
nie pozyskiwania naukowców o wysokim poziomie
wykszta³cenia, z doktoratami, pracuj¹cych zagra-
nic¹. Czy za tym pójd¹ œrodki porównywalne do
tych, jakie ci wybitni naukowcy polscy uzyskuj¹,
pracuj¹c w instytutach naukowych zagranic¹?

I jeszcze jedno pytanie. Ocena adiunktów. Pan
senator sprawozdawca powiedzia³, ¿e by³o trudno
zwolniæ adiunkta, który nie spe³nia³ oczekiwañ
dziekana, œrodowiska naukowego czy…

(Senator Ryszard Górecki: Rady wydzia³u.)
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…rady wydzia³u. Pamiêtamy takie czasy, kiedy
zwalnianie adiunktów czy innych naukowców na-
stêpowa³o z powodów nieobiektywnych. Tak by³o
w przesz³oœci i mam nadziejê, ¿e takie czasy nie
powróc¹.

Chcia³abym zapytaæ, kto bêdzie tak¹ ocenê wy-
dawa³? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Poproszê pana senatora sprawozdawcê.

Senator Ryszard Górecki:
Pan marsza³ek Borusewicz praktycznie ju¿ od-

powiedzia³ panu marsza³kowi Romaszewskiemu.
Inicjatywa… Mamy takie prawo. Jest drugie czy-
tanie, mo¿emy zg³aszaæ poprawki, komisja musi
to zaopiniowaæ. To jest normalna procedura pra-
wna. Ale nowa inicjatywa Senatu do ustawy, któ-
ra jest… Ja nie jestem prawnikiem, ale chyba by-
³oby to nierealne w tej chwili.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bergiera
o procedurê habilitacji, to jest to bardzo szczegó-
³owo opisane w art. 18a, który mówi, ¿e postêpo-
wanie habilitacyjne wszczyna siê na wniosek oso-
by zainteresowanej. Taki wniosek kandydat kie-
ruje do centralnej komisji. We wniosku wskazuje
jednostkê organizacyjn¹, która posiada upra-
wnienia habilitacyjne, aby t¹ spraw¹ mog³a siê
zaj¹æ. Gdy rada jednostki organizacyjnej wskaza-
nej przez wnioskodawcê nie zgadza siê na prze-
prowadzenie postêpowania – bo na przyk³ad rada
jakiegoœ wydzia³u z UJ, uniwersytetu w Olsztynie
czy gdziekolwiek indziej mo¿e siê nie zgodziæ, bo
ma za du¿o tych postepowañ lub dana osoba bê-
dzie, ich zdaniem, z jakiejœ s³abej uczelni – cen-
tralna komisja bêdzie musia³a podj¹æ stosown¹
decyzjê. To jest szczegó³owy zapis… Centralna
komisja w ci¹gu siedmiu dni musi dokonaæ oceny
formalnej z³o¿onego wniosku. W przypadku uz-
nania wniosku za niekompletny wzywa kandyda-
ta do jego uzupe³nienia. Potem centralna komi-
sja… W art. 18a ust. 5 ustawy, która przysz³a do
nas z Sejmu, jest zapis, mam to przed sob¹, który
mówi, ¿e w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania
wniosku, który spe³nia wymagania formalne, ko-
misja centralna powo³uje komisjê habilitacyjn¹
w celu przeprowadzenia postêpowania habilita-
cyjnego. I na ten temat na posiedzeniu komisji
dyskutowaliœmy. Pojawia³y siê liczne apele przed-
stawicieli œrodowisk, jak pañstwo pamiêtacie,
i z pani¹ minister to konsultowaliœmy. I ja osobi-
œcie wprowadzi³em poprawkê o przed³u¿eniu ter-
minu z miesi¹ca do szeœciu tygodni. Takie roz-
wi¹zanie zosta³o zaakceptowane przez komisjê.
Tak ¿e by³oby szeœæ tygodni, ¿eby wniosek, który

z³o¿y kandydat… Bo mo¿e go z³o¿yæ na przyk³ad
w koñcu lipca i powiedzieæ: proszê bardzo, proszê
mi to wszystko zrealizowaæ w wakacje. A wtedy or-
gan nie bêdzie móg³ funkcjonowaæ ze wzglêdu na
okres urlopowy. Ale przed³u¿enie terminu do sze-
œciu tygodni daje ju¿ mo¿liwoœæ, daje prawn¹
gwarancjê, ¿e tak powiem, rozwi¹zania sprawy
przez centraln¹ komisjê.

Centralna komisja powo³uje komisjê, która
sk³ada siê z czterech cz³onków o uznanej renomie
naukowej, w tym miêdzynarodowej, w tym prze-
wodnicz¹cego i dwóch recenzentów… Tak, cen-
tralna komisja powo³uje czterech cz³onków,
dwóch recenzentów, w tym osoby o renomie miê-
dzynarodowej…

(Senator Ryszard Bender: Przewodnicz¹cego
i sekretarza…)

Zaraz o tym powiemy.
I powo³uje trzech cz³onków o uznanej renomie

naukowej, w tym miêdzynarodowej, w tym sekre-
tarza i recenzenta…

(Senator Ryszard Bender: Pierwszego sekreta-
rza?)

…i recenzenta…
(Senator Ryszard Bender: To jest dziwactwo

biurokratyczne.)
…i recenzenta wyznaczonego przez jednostkê.
Centralna komisja w dniu powo³ania komisji ha-

bilitacyjnej przekazuje jej dokumenty, a w terminie
nie d³u¿szym ni¿ szeœæ tygodni od dnia powo³ania
komisji habilitacyjnej recenzenci oceniaj¹ osi¹gniê-
cia naukowe kandydata i sprawdzaj¹, czy spe³nia
on kryteria. Po przedstawieniu recenzji i zapozna-
niu siê z autoreferatem… Bo kandydat musi przed-
stawiæ autoreferat, nie mo¿e tylko wys³aæ pliku
publikacji i stwierdziæ, ¿e jest dobrym kandydatem.
Musi przedstawiæ dobre opracowanie, autoreferat.
I po tym komisja w g³osowaniu jawnym podejmuje
uchwa³ê zawieraj¹c¹ opiniê w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Powtarzam: w g³osowaniu jawnym.

Dyskutowa³em z pani¹ minister o tym, czy nie
powinniœmy wprowadziæ tu poprawki mówi¹cej
o g³osowaniu tajnym, ale muszê powiedzieæ, ¿e ra-
cjê mia³a pani minister Kudrycka, bo rzeczywi-
œcie… Ja chocia¿by w minionym tygodniu mia³em
na swojej uczelni taki przypadek, ¿e w g³osowaniu
tajnym zrobiono coœ, czego nie zrobiono by w g³o-
sowaniu jawnym. I trzeba to powiedzieæ: jeœli siê
ustala, ¿e ktoœ spe³nia kryteria, to nie nale¿y siê
baæ to stwierdziæ we wspólnej opinii. Uwa¿am
wiêc, ¿e ten zapis jest w³aœciwy, zw³aszcza w kon-
tekœcie doœwiadczeñ. I gdyby w tej kwestii, o któ-
rej mówiê – ale nie chcê mówiæ zbyt szczegó³owo –
na mojej uczelni by³o g³osowanie jawne, to spra-
wa wa¿na dla uczelni by przesz³a. A tak to sta³o siê
fajnie, wszyscy siê niejako schowali i zadbali
o swój w³asny interes, a nie o interes uczelni.

Komisja w uzasadnionych przypadkach, gdy
bêd¹ jakieœ w¹tpliwoœci, bêdzie mog³a przeprowa-
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dziæ z wnioskodawc¹ rozmowê o jego osi¹gniê-
ciach i planach naukowych. Czyli jeœli ów wnios-
kodawca bêdzie s³aby, to bêdzie musia³ stan¹æ
przed komisj¹, wyg³osiæ referat, zrobiæ jak¹œ pre-
zentacjê, przedstawiæ swoj¹ pozycjê, i wtedy ko-
misja go oceni. Ponadto ju¿ siê mówi o tym, ¿e
uczelnie bêd¹ mog³y sobie w statucie zapisaæ, i¿
wszczêcie przewodu habilitacyjnego bêdzie siê
wi¹za³o z seminarium, a wiêc bêdzie to niejako za-
proszenie: proszê siê zaprezentowaæ, ¿ebyœmy ja-
ko rada wydzia³u wiedzieli, jak mamy pana kan-
dydaturê zaopiniowaæ, ¿ebyœmy pana poznali. I to
jest ju¿ sprawa, ¿e tak powiem, autonomii uczel-
ni.

Komisja habilitacyjna w terminie dwudziestu
jeden dni od dnia otrzymania recenzji przedk³ada
radzie jednostki organizacyjnej uchwa³ê zawiera-
j¹c¹ opiniê, a wtedy rada wydzia³u podejmuje
swoj¹ ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie. Jeœli de-
cyzja rady wydzia³u jest przeciwna do opinii cen-
tralnej komisji, to centralna komisja to sprawdza.
A wiêc jest tu, ¿e tak powiem, wzajemne spraw-
dzanie siê. Z tym ¿e jeœli rada wydzia³u zrobi to nie
ze wzglêdów jakoœciowych, to mo¿e nawet straciæ
uprawnienia. Tak ¿e to kontrolowanie ma, w mo-
jej ocenie, tak¿e naprawdê dobry sens. No i oczy-
wiœcie odpowiednie informacje s¹ zamieszczane
na stronach internetowych.

Myœlê, ¿e pan senator Bergier jest ju¿ usatys-
fakcjonowany prezentacj¹ tych szczegó³ów.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze przed zada-
niem pytania by³ usatysfakcjonowany.)

Pani senator Zaj¹c pyta³a, czy u³atwianie pro-
cedury habilitacyjnej i tej w przypadku doktora-
tu nie obni¿y jakoœci. Nie, nie obni¿y, to wszystko
tylko u³atwi procedurê. Tu, muszê powiedzieæ,
bardzo stawia siê na jakoœæ. W ogóle jeœli chodzi
o doktoraty w Polsce, zw³aszcza doktoraty
w ostatnich latach, to s¹ one lepiej przygotowy-
wane i rady bardziej zwracaj¹ uwagê w³aœnie na
jakoœæ. Ponadto wiemy, ¿e w ci¹gu ostatnich
dwóch lat wiele podstawowych jednostek organi-
zacyjnych posiadaj¹cych uprawnienia doktor-
skie, habilitacyjne potraci³o te uprawnienia albo
uprawnienia zosta³y zawieszone w³aœnie dlatego,
¿e te jednostki nie dba³y o jakoœæ. Tak ¿e w tym
przypadku ja bym siê o jakoœæ nie ba³. To uprosz-
czenie jest, w mojej ocenie…

(Senator Alicja Zaj¹c: A czy bêdzie zachowana
forma uroczysta, szczególna, jak do tej pory?)

To jest drobiazg, to mo¿e rada wydzia³u ustaliæ,
bo to jest kwestia autonomii uczelni. Chcê te¿ po-
wiedzieæ, ¿e Amerykanie nie maj¹ habilitacji, Nie-
mcy te¿ nie maj¹, w wiêkszoœci przypadków, habi-
litacji, a maj¹ noblistów. Tak ¿e tu stawia siê na
jakoœæ i wymagania – krótko: co zrobi³eœ i ile masz
publikacji maj¹cych impact factor – i to jest klu-
czowa sprawa. Mo¿na to wprawdzie krytykowaæ,

ale muszê powiedzieæ szczerze, ¿e ja – a mam dzie-
wiêcioletnie doœwiadczenie zarz¹dzania uczelni¹
– po zapoznaniu siê z t¹ ustaw¹ uwa¿am, ¿e wiele
zawartych w niej zmian jest naprawdê potrzeb-
nych. Bo trzeba siê modernizowaæ. A myœmy mieli
naprawdê zacofany system, dotyczy³o to tak¿e
mo¿liwoœci rozwoju kariery naukowej w Polsce.
Dwa lata temu by³a nawet dyskusja dotycz¹ca te-
go, czy w ogóle nie zlikwidowaæ habilitacji. Mini-
sterstwo po apelach zdecydowa³o jednak, ¿e zo-
stawiamy j¹. Skoro ludzie chc¹ siê habilitowaæ, to
niech siê habilituj¹, a jeœli s¹ bardzo dobrzy, to
dzisiaj maj¹ szansê byæ nawet profesorami. Tak
te¿ mówi¹ zapisy ustawowe.

(Senator Ryszard Bender: To powsta³a karyka-
tura habilitacji.)

Bardzo ciekawe rozwi¹zanie dotyczy zatru-
dniania zaproszonych…

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panowie Senatorowie, jesteœcie zapisani, wiêc

za chwilê zadacie pytania. Je¿eli ktoœ chce zadaæ
pytanie powtórnie, to zapraszam, proszê o zg³o-
szenie siê.

Ale prosi³bym, ¿eby nie przeszkadzaæ sprawo-
zdawcy. To jest trudna ustawa, bardzo wa¿na, wi-
dzê, ¿e jest olbrzymie zainteresowanie t¹ ustaw¹,
tak¿e mediów, tak wiêc…

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Pan marsza³ek ma racjê, ustawa jest napraw-

dê bardzo wa¿na i jest w zwi¹zku z ni¹ bardzo du-
¿a dyskusja spo³eczna. Wiele osób widzi w tym
kontekœcie swoje interesy, a trochê zapomina siê
o tym, ¿eby dbaæ, Panie Senatorze, o to, by pójœæ
w system jakoœci, czy nam siê podoba, czy nie.
I nie traktujmy tego jako sprawy politycznej. Mó-
wiliœmy z senatorem Wiatrem o tym, ¿e robimy
wszystko, bo przecie¿ jesteœmy profesorami, jes-
teœmy Senatem, który dba o jakoœæ. Powtarzam,
dba o jakoœæ.

S¹ pewne rozwi¹zania, które nie wszystkim siê
podobaj¹, ale nie uda siê zadowoliæ wszystkich
w stu procentach. Miejmy tego œwiadomoœæ. Rób-
my wszystko, ¿eby dbaæ o jakoœæ, ¿eby to nasze
szkolnictwo wy¿sze siê rozwija³o, ¿eby by³o
zwi¹zane z gospodark¹. Tego nie by³o wczeœniej.

I teraz chcê powiedzieæ, zwracaj¹c siê…
(Rozmowy na sali)
Proszê mi nie przeszkadzaæ.
Zwracam siê do pani senator Zaj¹c. Odnoœnie

do zatrudniania wybitnych adiunktów, którzy
wracaj¹ z zagranicy, na stanowisku profesora –
dlaczego nie mamy mieæ takiej mo¿liwoœci? Za-
trudnia³em u siebie na Wydziale Biologii adiunkta
– on teraz przeszed³ na Wydzia³ Nauk Medycznych
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– z Instytutu Maxa Plancka. Zatrudnia³em œwiet-
nego doktora, lekarza, który móg³ byæ nawet pro-
fesorem, i on œwietnie wyk³ada³. Œwietnie wyk³a-
da³. On siê zaanga¿owa³, chocia¿ jego wynagro-
dzenie by³o niedu¿e, powiedzia³: jestem zaanga¿o-
wany, chcê to robiæ, chcê to wykonywaæ.

Pytanie, czy to bêdzie teraz oznacza³o ponosze-
nie wiêkszych kosztów? Bêdzie, bo osoby, które s¹
autorytetami, za¿¹daj¹ lepszego wynagrodzenia.
Ale to te¿ bêdzie w kompetencjach uczelni. Dobra
uczelnia bêdzie mia³a œrodki. Dziœ uczelnia, która
ma dobrze rozwijaj¹ce siê badania, ma dobr¹ ja-
koœæ, ma status KNOW, ma dodatkowe dofinan-
sowanie, naprawdê mo¿e zatrudniæ profesora na
takiej pensji, jakiej… No, zgodnie ze swoimi mo¿li-
woœciami finansowymi. Jest tu du¿a autonomia,
tego nie negujmy. Tak ¿e nie mo¿na tutaj mówiæ,
¿e jeœli siê zatrudni kogoœ takiego, to trzeba od ra-
zu mieæ œrodki z ministerstwa. Uczelnie te¿ mu-
sz¹ gospodarowaæ. Bud¿et pañstwa jest ograni-
czony, czy nam siê to podoba, czy nie. No, chyba
¿e my sami bêdziemy siê sk³adaæ na to, ¿eby kogoœ
zatrudniæ… Taka jest prawda.

Ocena adiunkta. Czy mo¿na by³oby zwolniæ ad-
iunkta i kto bêdzie to ocenia³? Funkcjonuje komi-
sja wydzia³owa do spraw ocen nauczycieli akade-
mickich i komisja uczelniana. Najpierw ocenia
adiunkta powo³ana przez radê wydzia³u komisja
wydzia³owa, a potem zatwierdza to uczelniana ko-
misja. Jeœli ktoœ ma pretensje, to zg³asza to do ko-
misji uczelnianej. A komisja uczelniana albo ak-
ceptuje ocenê, albo anuluje. To po pierwsze.

Po drugie, uwa¿am, ¿e to dobrze, i¿ adiunkt bê-
dzie oceniany w tej chwili co dwa lata, a samodziel-
ni pracownicy – co cztery lata. I musz¹ byæ w to za-
anga¿owani studenci. Profesor Ralph Obendorf,
mój kolega, bardzo prze¿ywa³, ¿e i o nim studenci
wypowiedzieli siê negatywnie – przes³a³ mi tak¹ in-
formacjê dwa lata temu – co zosta³o nawet pokaza-
ne na stronach internetowych Cornell University.
No, niestety, tam studenci oceniaj¹… My te¿ musi-
my mieæ œwiadomoœæ, ¿e studenci chc¹ od nas cze-
goœ dobrego. Ja nie jestem ju¿ dziekanem swojego
wydzia³u, bo mam inne funkcje w Polskiej Akade-
mii Nauk, ale chcê powiedzieæ, ¿e mój nastêpca ma
problem z jednym samodzielnym pracownikiem,
który musi byæ oceniony, bo przynosi liczne pro-
blemy. Naprawdê. I te regulacje prawne, obligato-
ryjnoœæ i koniecznoœæ…

(Rozmowy na sali)
Nie upolityczniajmy. Cz³owiek jest bezpartyj-

ny, Panie Profesorze, niech pan nie opowiada…
Nie róbmy g³upot…

Mamy problemy z t¹ osob¹…
(Rozmowy na sali)
I proszê nie ubli¿aæ mi, bo pan ubli¿a nam

i szkolnictwu wy¿szemu…
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze! Proszê pañstwa! Proszê o spo-
kój. Proszê zadaæ pytania. Ja bym tak¿e prosi³ pa-
na senatora o to, ¿eby nie wchodzi³ w polemikê
z sal¹.

Proszê bardzo.
(Senator Alicja Zaj¹c: Czy mogê dodaæ jeden wy-

raz, Panie Marsza³ku?)
Proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:
Nie chodzi³o mi o zasadê, tylko o kryterium. Czy

to bêdzie kryterium naukowe, etyczne…
(Senator Ryszard Górecki: Wszystkie.)
Wszystkie?
(Senator Ryszard Górecki: Wszystkie.)
Czyli ma spe³niaæ…

Senator Ryszard Górecki:
Oczywiœcie, oczywiœcie. Mnie te¿ studenci oce-

niaj¹. Oceniaj¹, czy ja dobrze wyk³adam, czy nie.
Jak siê zmobilizowaæ… Nie mogê be³kotaæ na wy-
k³adzie. Prawda, Panie Senatorze Kieres?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zadaje pytanie pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan w swoim sprawozdaniu

ju¿ o tym trochê wspomnia³, ale chcia³bym, ¿eby
pan to doprecyzowa³. Czy zmiany w ustawie
o szkolnictwie wy¿szym nie s¹ sprzeczne z pra-
wem pracy? I czy nie naruszaj¹ praw nabytych
pracowników, zatrudnianych dotychczas na pod-
stawie mianowania?

I kolejne pytanie. Jaki jest cel likwidacji zamiej-
scowych oddzia³ów dydaktycznych uczelni? Czy
nie ograniczy to dostêpu do tych oœrodków tych
najubo¿szych z terenów wiejskich, którzy mieli tê
mo¿liwoœæ i mogli podnosiæ swoje kwalifikacje?
Dziêkujê.

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

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo. Dwa pytania.
Pierwsze, bardziej ogólne. Nasze Biuro Legisla-

cyjne ze zrozumia³ych powodów ma bardzo ma³o
czasu na przygotowanie opinii. Je¿eli w tym krót-
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kim czasie zg³asza oko³o siedemdziesiêciu propo-
zycji poprawek do projektu bardzo wa¿nego, pro-
cedowanego od dawna, to jest to – w moim przeko-
naniu – sygna³ alarmowy, zw³aszcza ¿e przecie¿
Biuru Legislacyjnemu nie chodzi o zmiany mery-
toryczne, tylko o poprawnoœæ czy precyzjê praw-
n¹.

W zwi¹zku z tym mam pytanie do pana senato-
ra sprawozdawcy. Czy wedle pañskiej wiedzy pro-
ponowane poprawki Biura Legislacyjnego doty-
cz¹ zmian wprowadzonych w projekcie ustawy
w Sejmie przez pos³ów, czy te¿ dotycz¹ tych regu-
lacji, które zosta³y zaproponowane przez rz¹d?
I czy nie uwa¿a pan, ¿e ca³y projekt obci¹¿ony
by³by powa¿nym ryzykiem niedoskona³oœci, gdy-
by ten drugi wariant wchodzi³ w rachubê?

I pytanie szczegó³owe. Dotyczy ono dodawane-
go art. 21a ust. 1, który stwarza podstawê do uz-
nania za równowa¿ne z uprawnieniami wynika-
j¹cymi z posiadania habilitacji pewnych innych
warunków czy pewnych innych kryteriów. Przyta-
czaj¹c pó³ zdania, powiem, ¿e chodzi tutaj o oso-
by, które na przyk³ad podczas pracy w innym
pañstwie przez co najmniej piêæ lat kierowa³y sa-
modzielnie zespo³ami badawczymi oraz posiadaj¹
znacz¹cy dorobek etc., etc. Dlaczego inaczej trak-
towani s¹ ci, którzy przez co najmniej piêæ lat ro-
bili to w innym pañstwie, a nie w Polsce? A poza
tym czy ta formu³a nie jest zbyt luŸna, nie jest zbyt
otwarta? Czy nie istnieje tutaj, pañskim zdaniem,
ryzyko nadawania przez s³abe uczelnie, rozpaczli-
wie potrzebuj¹ce samodzielnych pracowników
naukowych, takich w³aœnie równowa¿nych upra-
wnieñ osobom, które nabywa³y je, pracuj¹c w ja-
kichœ dziwnych uczelniach? Wiemy, ¿e na œwiecie
jest wiele dziwnych uczelni, z których pochodz¹
rozmaite lipne doktoraty i inne dokumenty nau-
kowe. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco, tych popra-

wek jest du¿o, ale nie zmieni¹ one, ¿e tak powiem,
przera¿aj¹cej, z³ej ustawy.

Chcia³bym zapytaæ o art. 1. Czy przewidzieliœcie
panowie to, ¿e… Tam jest tylko skrót nazwy „Kato-
licki Uniwersytet Lubelski” i trzeba j¹ uzupe³niæ,
pe³na nazwa to „Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Paw³a II”. Trudno w ustawie robiæ skrót.

I prosi³bym te¿, ¿eby w art. 235 – tam ponownie
mówi siê o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim –
podaæ pe³n¹ nazwê, czyli „Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Paw³a II”. Resztê powiem w czasie
przemówienia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Tak, niestety

mieliœmy tu du¿o pracy. Problem w tym, ¿e myœ-
my mieli posiedzenie komisji w poniedzia³ek
o 14.00, wiêc rzeczywiœcie biuro prawne mia³o
du¿o pracy, bardzo du¿o pracy. Procedury naka-
zuj¹ nam te¿ terminowe wykonanie naszych obo-
wi¹zków w Senacie. Myœmy, ¿e tak powiem, doty-
kali tych zapisów i zmienialiœmy poprawki, pun-
kty, które dotyczy³y zapisów nowelizuj¹cych
ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym. One do-
tyczy³y przede wszystkim tych punktów, które zo-
sta³y ju¿ przyjête przez Sejm i które w czêœci… Ja
nie umiem powiedzieæ, które ze zmienianych
przez nas poprawek zg³osi³ Sejm, trzeba by³oby to
przeanalizowaæ. Ale myœlê, ¿e nie pope³niliœmy tu
b³êdu proceduralnego, Panie Senatorze. Pan jest
prawnikiem, mo¿e za trudne pytanie mi tu pan
zadaje. Jeœli nie odpowiedzia³em logicznie, to pro-
szê zapytaæ pani¹ minister o szczegó³y.

Wa¿ne jest te¿ pytanie , które dotyczy
art. 21a ust. 1, o to, czy uczelnie nie bêd¹ zatru-
dniaæ s³abych. Muszê powiedzieæ, ¿e dyskuto-
wa³em o tym z kolegami, z pani¹ minister. I jak
siê dobrze przeanalizuje te zapisy i rolê central-
nej komisji, która bêdzie monitorowaæ i spraw-
dzaæ… Bêd¹ raporty, rektor bêdzie musia³ in-
formowaæ centraln¹ komisjê o tym, kogo zatru-
dnia, w terminie chyba trzech miesiêcy, to te¿
bêdzie kontrolowane. Jednak jeœli to zabloku-
jemy… Mog¹ byæ takie przypadki, zgadzam siê
z panem senatorem, ale jeœli popatrzy siê na te
przepisy – ja ju¿ nie mam czasu na komentowa-
nie tej kwestii – to naprawdê bêdzie mo¿na roz-
wi¹zaæ to bez problemu przy pomocy centralnej
komisji. Z kolei niewpisanie tego zapisu spowo-
duje brak unowoczeœnienia naszego systemu
zatrudniania wybitnych pracowników nauko-
wych. Dlaczego – pytam jeszcze raz – ma nie zo-
staæ zatrudniony, nawet na stanowisku profe-
sora, wybitny adiunkt, który móg³by byæ nawet
kandydatem do Nagrody Nobla, powiedzmy, ta-
ki drugi Kopernik? Przecie¿ mo¿e siê zdarzyæ
taki drugi Kopernik. Czy w zwi¹zku z tym nie
bêdziemy mieæ prawa, ¿eby go zatrudniæ, czy
bêdzie musia³ robiæ habilitacjê? Krytykowano
nas w ró¿nych wypowiedziach za to, ¿e nie
wprowadzamy tego systemu… Taki model fun-
kcjonuje powszechnie, na przyk³ad w systemie
amerykañskim. Tak ¿e nie ba³bym siê takiego
rozwi¹zania. Wszystko ma swoje plusy i minu-
sy, a ta mo¿liwoœæ stanowi przewagê… Uwa-
¿am, ¿e to jest dobra propozycja i nie budo-
wa³bym tu kontrowersji.
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Jeœli zaœ chodzi o pana senatora Bendera, to…
Proszê zg³osiæ poprawkê.

(Senator Ryszard Bender: Dobrze, z³o¿ê.)
To jest sprawa formalna, nikomu to nie bêdzie

przeszkadza³o. Rzeczywiœcie tam nie ma pe³nej
nazwy.

(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze
Sprawozdawco, to jest tak jak w przypadku uni-
wersytetu poznañskiego. Jak siê nie doda „Ada-
ma Mickiewicza”, to jest…)

(Senator Marek Rocki: Nie ma poznañskiego.)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie ma poznañ-

skiego.)
(Senator Ryszard Bender: Dobrze, z³o¿ê po-

prawkê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Aha, pan nie odpowiedzia³ na pytania pana se-

natora Kraski. A dotyczy³o ono zamiejscowych…

Senator Ryszard Górecki:
Aha, tak. Przepraszam, nie zapisa³em tego py-

tania, bo myœla³em ju¿ o odpowiedziach…
Chcê powiedzieæ, ¿e jest pewien problem

z obecnymi zamiejscowymi oœrodkami dydakty-
cznymi w Polsce. Jest wiele oœrodków bardzo
s³abych, niemaj¹cych kadry, które próbuj¹…
One czêsto powstawa³y pod presj¹ lokalnych sa-
morz¹dów, ¿eby tylko zrobiæ… Bo samorz¹d –
muszê to powiedzieæ – chcia³ siê wypromowaæ.
Chodzi³o o to, ¿eby tylko by³a jakaœ filia, jakiœ
punkt… Tak wiêc jest wiele oœrodków s³abych
i trzeba to rozwi¹zaæ, mówiê to na bazie w³asne-
go doœwiadczenia. Jednak pozosta³ zapis, który
upowa¿nia do tworzenia filii, tworzenia wydzia-
³u zamiejscowego. A wiêc wydzia³, który ma up-
rawnienia habilitacyjne mo¿e coœ takiego utwo-
rzyæ. Ale w ustawie jest równie¿ zapis – nie
wiem, czy pan senator zwróci³ na to uwagê – ¿e
funkcjonowanie zamiejscowego oœrodka dydak-
tycznego, który ma dobr¹ tradycjê, dobr¹ infra-
strukturê, du¿e zaanga¿owanie œrodków finan-
sowych, który dobrze kszta³ci, decyzj¹ ministra
mo¿e byæ przed³u¿one, tylko najpierw trzeba to
sprawdziæ. I jest taki zapis. Chyba siê nie mylê,
Panie Ministrze Marciniak, prawda? Jest taki
zapis. Tak ¿e nie jest tak, ¿e wszystko siê likwi-
duje. Likwiduje siê tylko s³abe oœrodki, a dobre
siê pozostawia. Jest – powtarzam jeszcze raz –
ustawowy zapis.

(Senator Waldemar Kraska: A mianowanie?)
Prawo pracy a mianowanie. Myœlê, ¿e tu nie ma

sprzecznoœci. Dyskutowa³em na ten temat z pra-
wnikami i nie widzê tutaj niezgodnoœci. Ale ja nie
jestem prawnikiem, proszê to skonsultowaæ
z prawnikami i wypowiedzieæ sie w tej sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Pie-

chniczka.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Chcia³em siê upomnieæ o jedn¹ kwestiê,
któr¹ stawia³em na posiedzeniu komisji, ale –
w mojej ocenie – dosta³em trochê tak¹ enigmaty-
czn¹ odpowiedŸ. Dlaczego likwiduje siê na wy¿-
szych uczelniach taki przedmiot jak wychowanie
fizyczne, kultura fizyczna? OdpowiedŸ by³a taka,
¿e ka¿da uczelnia ma prawo mieæ swój program
i mo¿e wprowadziæ takie rozwi¹zanie albo nie, ale
bêdzie dezyderat, ¿eby by³o wychowanie fizyczne.
Otó¿ ka¿da uczelnia w tej sytuacji mo¿e powie-
dzieæ: przepraszamy, ale nie mamy œrodków, nie
mamy mo¿liwoœci, a wynajêcie sali, p³ywalni,
boiska kosztuje bardzo wiele. To jest jedno. I dru-
gie. Chcia³bym zwróciæ uwagê na, ¿e tak powiem,
bardzo piarowskie podejœcie do tej sprawy. Jeœli
wychowanie fizyczne bêdzie obowi¹zkowe na ka¿-
dej uczelni, to dla ca³ej m³odzie¿y w naszym kraju
– ja uwa¿am, ¿e nie mo¿na wystawiaæ lewych za-
œwiadczeñ lekarskich zwalniaj¹cych z wychowa-
nia fizycznego w liceum, w szko³ach œrednich –
bêdzie to sygna³: prêdzej czy póŸniej ciê dopadn¹,
twoja sprawnoœæ i dba³oœæ o siebie bêdzie za niska
i nie dasz sobie rady na uczelni wy¿szej.

Proszê mi wierzyæ, ¿e to naprawdê bardzo istot-
ny przedmiot. I nie jest to problem mniej wa¿ny od
nadawania tytu³ów naukowych, dotyczy on spra-
wnoœci fizycznej m³odego pokolenia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wittbrodt, proszê uprzejmie.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym nawi¹zaæ do pytania dotycz¹cego

oceny. Pan senator mówi³, ¿e adiunkta ocenia ko-
misja. W zapisach jest tak, ¿e podwójna negaty-
wna ocena oznacza, i¿ trzeba go zwolniæ, ale jest
równie¿ proponowany zapis dotycz¹cy pracowni-
ków mianowanych, którymi bêd¹ profesorowie.
Okazuje siê, ¿e profesora mo¿na zwolniæ w przy-
padku otrzymania przez niego jednej negatywnej
oceny… Profesora mo¿e zwolniæ równie¿ rektor po
uzyskaniu negatywnej opinii na przyk³ad senatu
uczelni. Czy ta kwestia by³a dyskutowana na po-
siedzeniu komisji, czy nie?

Drugie pytanie jest zwi¹zane z tym, ¿e nowe re-
gulacje u³atwiaj¹ce awans umo¿liwiaj¹ na przy-
k³ad zrobienie doktoratu bez magisterki. Trudno
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to sobie pewnie wyobraziæ, ale w takim przypadku
pojawia siê pytanie: a dlaczego nie mo¿na zrobiæ
habilitacji bez doktoratu, magisterki – bez stopnia
podstawowego? Czy w ogóle tego typu przeskoki…

Pytanie jest takie: czy ta kwestia by³a dyskuto-
wana? Pytam, bo akurat w tym jednym miejscu
jest mo¿liwy przeskok, a w innych nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka zadaje pytanie, proszê bar-

dzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, nie chcia³bym

gasiæ pañskiego entuzjazmu wobec tej ustawy,
ale powszechne jest narzekanie na mizeriê finan-
sow¹ szkolnictwa wy¿szego.

W zwi¹zku z tym mam takie pytanie: w którym
miejscu ta ustawa dba o ten interes finansowy?
Czy chodzi tylko o to, ¿eby rektorami zostali me-
ned¿erowie, jeszcze w stopniu doktora, ¿eby siê
zajmowaæ gospodark¹, bo tylko wiedza gospodar-
cza uczelni wy¿szych przyniesie jakieœ korzyœci
i ewentualnie jakieœ dotacje z bud¿etu? A co z wy-
dzia³ami humanistycznymi, uczelniami humani-
stycznymi, które, powiedzmy, absolutnie nie s³u-
¿¹ gospodarce, bo maj¹ inny cel? Czy rz¹d po³o¿y³
ju¿, ¿e tak powiem, kreskê na humanistyce?

I w³aœnie dlatego jest to pytanie o finanse. Mie-
szacie, ¿e tak powiem, w herbacie, nie dosypuj¹c
cukru, a od samego mieszania w tej ustawie,
w tych sprawach ustawowych, nie przybêdzie pie-
niêdzy. Spodziewa³em siê równie¿, ¿e zadbacie
w tej ustawie o wiêksze pieni¹dze dla nauki.

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

zdawco.

Senator Ryszard Górecki:
Pan senator Piechniczek w swoim pytaniu na-

wi¹za³ do tematu, który równie¿ poruszaliœmy na
posiedzeniu komisji sportu. Ja rozumiem, ¿e pan
jest wielkim fanem sportu, wielk¹ ikon¹ polskiego
sportu, polskiej pi³ki no¿nej i odnoszê siê do tego
z wielkim szacunkiem… Muszê powiedzieæ, ¿e ob-
ligatoryjnoœæ przedmiotu WF, kultury fizycznej
w szko³ach podstawowych i œrednich jest w pe³ni
uzasadniona i powinna byæ uzasadniona, bo to
przecie¿ dotyczy rozwoju m³odzie¿y. Ale na stu-
diach s¹ ju¿ praktycznie ludzie doroœli. Jako oso-

ba, która ma pewne doœwiadczenie, wiem, ¿e prze-
wa¿nie 1/4, a nawet 1/3 studentów na takie zajê-
cia nie przychodzi³a, ucieka³a od tego. Jak patrzê…
W porównaniu z uczelniami zagranicznymi tylko
my na polskich uczelniach mieliœmy przez ca³y
czas obligatoryjnoœæ WF. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e
studenci uprawiali sport, interesowali siê gimna-
styk¹, kultur¹ fizyczn¹, trenowali, robili coœ, jeœli
uczelnia by³a pod tym wzglêdem dobrze zorganizo-
wana, jeœli mia³a akademicki klub sportowy. My
naprawdê zawsze mieliœmy na uczelni… Na przy-
k³ad w Olsztynie, ale nie tylko w Olsztynie, tak¿e
na wielu innych polskich uczelniach, prawie na
wszystkich, które maj¹ dobr¹ infrastrukturê, na-
prawdê uprawia siê sport, studenci interesuj¹ siê
tym nie tylko pod wzglêdem zawodowym, ale tak¿e
rozwojowym, dla normalnego przysz³ego ¿ycia.
Chcê powiedzieæ, ¿e do uczelni, która bêdzie mia³a
warunki infrastrukturalne zwi¹zane ze sportem
dobrze rozwiniête, która bêdzie oferowa³a studen-
tom dodatkowe zajêcia, rozwijanie siê, kandydat
na studia bêdzie przychodzi³.

Do nas, do Olsztyna, przychodzi wiele osób,
wielu kandydatów, bo mamy piêkn¹ infrastruk-
turê zwi¹zan¹ na przyk³ad ze sportem wodnym,
siatkówk¹, lekkoatletyk¹. M³odzie¿ miêdzy inny-
mi dlatego tutaj przychodzi, dlatego chce studio-
waæ w Olsztynie. Powiem panu senatorowi, ¿e ja-
ko by³y rektor mam w¹tpliwoœci, mia³em w¹tpli-
woœci co do tego, by ten przedmiot funkcjonowa³
jako obligatoryjny. Proszê popatrzeæ na praktykê,
na przysz³oœæ. Ale uczelnia powinna to mieæ
w ofercie jako element dodatkowo zachêcaj¹cy do
kszta³cenia. To jest taka moja opinia. Ona pewnie
nie do koñca zadowala pana senatora, ale ja mam
prawo tak¹ opiniê wypowiedzieæ.

Pan senator Wittbrodt, by³y minister, rektor
politechniki, ma ogromne doœwiadczenie, to mu-
szê powiedzieæ, i nie dziwiê siê, ¿e te¿ zadaje pyta-
nia o to, czy nie by³o dyskusji w sprawie oceny…
Krótko dyskutowaliœmy na posiedzeniu komisji,
krótko, bo mieliœmy tylko szeœæ godzin, nie trzy-
dzieœci kilka, co mia³o miejsce na posiedzeniach
komisji sejmowych. Ja uwa¿am, ¿e te oceny mu-
sz¹ byæ wprowadzone, adiunkci i asystenci mu-
sz¹ byæ oceniani co dwa lata, a profesorzy co czte-
ry lata. To siê nie podoba wszystkim adiunktom,
ale uwa¿am, ¿e to musi mieæ miejsce. Jeœli bêdzie
siê mia³o dwie rzeczywiœcie negatywne oceny, to
wtedy bêdzie mo¿na zwolniæ… Ale mo¿e byæ taki
przypadek, ¿e jeœli w zwi¹zku z ocenianym profe-
sorem nawet raz pojawi siê jak¹œ sprawa o cha-
rakterze afery lub problemu…

(G³os z sali: S¹ inne punkty…)
S¹ inne punkty. No, jeœli pan ma zastrze¿enia,

Panie Senatorze, to proszê zaproponowaæ… My to
rozwa¿ymy w komisji jeszcze w trakcie pracy. Po-
wtarzam… Jest jeden problem u mnie na wydzia-
le, gdzie… Nawet ten profesor po jednej ocenie,
w zwi¹zku z zapisami statutowymi dotycz¹cymi,
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¿e tak powiem, elementów, które musz¹ byæ uw-
zglêdnione w ocenie… Jeœli ktoœ ³amie jakieœ pro-
cedury i zasady etyczne, to uczelnia ma prawo go
zwolniæ. Nie róbmy tutaj tak, ¿e nie bêdzie mo¿li-
woœci, aby rektor uczelni, podstawowej jednostki
organizacyjnej, móg³ te sprawy rozwi¹zaæ. Jest
wiele uczelni, gdzie s¹ te problemy, i one te proble-
my musz¹ rozwi¹zaæ i to w krótkim terminie. Nie
powiem tu o szczegó³ach, ale doœwiadcza³em tego
osobiœcie w ubieg³ym roku.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Ryszki, to
powiem, ¿e tak, ustawa rzeczywiœcie nie mówi o fi-
nansach i na ten temat dyskutowaliœmy. Ja, tak jak
wielu z nas, by³em proszony przez ró¿ne organizacje
o to, ¿ebyœmy tutaj zapewnili finanse. Na obecnym
etapie nie jest to mo¿liwe. Dyskutowaliœmy o tym
i na posiedzeniu komisji, i w czasie innych rozmów
z pani¹ minister Kudryck¹, która na pewno szcze-
gó³owowypowie siêna ten temat. Jest to temat, któ-
ry bêdzie podjêty jako kolejny, którym zajmie siê
ministerstwo we wspó³pracy z Ministerstwem Fi-
nansów. Wygl¹da na to, tak wynika z moich infor-
macji, ¿e w 2013 r. wejd¹ w ¿ycie nowe regulacje
prawne, nawet w kierunku zwiêkszenia uposa¿enia
pracowników zatrudnionych i w uczelniach, i w in-
nych instytucjach.Alena ten temat zpewnoœci¹bê-
dzie mówiæ pani minister. Dziœ tak naprawdê, mu-
szê powiedzieæ, nie staæ nas na to, ¿ebyœmy raptem
zwiêkszyli dofinansowanie wszystkim. Bo co? Ma-
myzabraænauczycielomwszko³achpodstawowych
czy œrednich? Jest to pewien problem.

(Senator Edmund Wittbrodt: Nie dosta³em od-
powiedzi na drugie pytanie. Pyta³em o awanse
z przeskokami i niekonsekwencje.)

Jakie awanse z przeskokami?
(Senator Edmund Wittbrodt: Doktorat bez ma-

gisterki itd.)
Aha. Te¿ nad tym myœla³em. Nie wszystkim siê

podoba³ ten zapis, ¿e mo¿na byæ doktorantem, nie
maj¹c magistra. Ale chcê powiedzieæ… Proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e jest zapis w ustawie, który
mówi o mo¿liwoœci przyznania tak zwanego dia-
mentowego grantu. I jeœli znajdzie siê taki cz³o-
wiek, który bêdzie tylko in¿ynierem, który nie na-
pisze pracy magisterskiej, a zrobi coœ rzeczywiœcie
diamentowego, bêdzie mia³ jakieœ wielkie osi¹gniê-
cie naukowe, to dlaczego nie ma mieæ mo¿liwo-
œci… To mo¿na rozwa¿yæ. Ponadto wydaje mi siê,
¿e te sprawy, to, jakie doktoraty siê nadaje, bêdzie
jednak monitorowa³a centralna komisja. W takim
przypadku na pewno centralna komisja po z³o¿e-
niu wniosku do tego powróci i sprawdzi, czy rada
wydzia³u nie nadu¿y³a swoich kompetencji. Tak ¿e
te sprawy trzeba bêdzie na pewno uregulowaæ jesz-
cze w rozporz¹dzeniach po to, ¿eby CK to kontrolo-
wa³a. Bo tam s¹ zapisy mówi¹ce o zwiêkszonej ob-
ligatoryjnoœci kontroli uprawnieñ wykorzystywa-
nych przez rady wydzia³owe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pytanie zadaje pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Panie Senatorze Sprawozdawco, co prawda nie

czas teraz na polemikê, ale muszê w dwóch s³o-
wach odnieœæ siê do pana wypowiedzi dotycz¹cej
wychowania fizycznego na uczelniach. Pana ar-
gumenty kompletnie mnie nie przekonuj¹. Cho-
cia¿by ten, ¿e to s¹ osoby doros³e i ju¿ nie musz¹ –
to nie ma ¿adnego zwi¹zku z sprawnoœci¹ fizycz-
n¹. Albo taki, ¿e to jest niepotrzebne, bo nie ma
bazy. Gdyby tak na to patrzeæ, to pewnie na nieje-
dnej uczelni trzeba by zamykaæ niektóre kierunki
czy likwidowaæ zajêcia, bo, tak samo jak w tam-
tym przypadku, studenci uciekaj¹… To jest jakiœ
argument, ¿e z innych przedmiotów te¿ uciekaj¹.
A wiêc te argumenty w ogóle mnie nie przekonuj¹.
A obawiam siê, ¿e fakt, ¿e WF nie bêdzie, spowo-
duje, i¿ uczelnie nie bêd¹ dba³y o bazê, ba, mo¿e
byæ nawet odwrót od pewnych dzia³añ zwi¹za-
nych z rozwijaniem bazy sportowej i mo¿e na-
st¹piæ zajmowanie pomieszczeñ na inne cele itd.,
itd. Tak ¿e uwa¿am…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie do tego. Jakie jest pytanie?)

…bardzo krytyczne, no… Przepraszam, ja ju¿
z góry przeprasza³em za t¹ polemikê.

Pytanie, Panie Senatorze, jest takie. Art. 120
ustawy mówi, ¿e okres zatrudnienia na stanowis-
ku asystenta, jak równie¿ adiunkta, bez stopnia
naukowego mo¿e wynosiæ nie d³u¿ej ni¿ osiem lat.
Zw³aszcza je¿eli chodzi o adiunkta, w ró¿nych
uczelniach decydowa³y o tym statuty.

Jak bêdzie wygl¹da³a sytuacja adiunkta, który
w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy ma ju¿ za so-
b¹ te osiem lat? Czy w zwi¹zku z tym, mimo ¿e do-
tychczas obowi¹zywa³ inny statut i ta osoba mog-
³a pracowaæ jeszcze kilka lat, teraz bêdzie musia³a
byæ zwolniona? Czy jest tu jakaœ mo¿liwoœæ, ¿eby
te zapisy obowi¹zywa³y tê osobê od momentu we-
jœcia w ¿ycie ustawy? Dziêkujê.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Wspomnia³ pan w sprawozdaniu, ¿e do przewo-

dnicz¹cego komisji poprzez pana marsza³ka
wp³ynê³o wiele pism z ró¿nych œrodowisk. Ile or-
ganizacji zwi¹zkowych z uczelni przes³a³o takie
w³aœnie pisma z proœbami o zmiany legislacyjne
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w tej ustawie? Ile tych pism zyska³o poparcie ko-
misji? Czy w ogóle zosta³y uwzglêdnione jakiekol-
wiek wnioski, które wp³ynê³y z uczelni?

Drugie pytanie zwi¹zane jest z okresem zwol-
nienia i warunkami tego zwolnienia. Art. 124
mówi, ¿e otrzymana przez nauczyciela akade-
mickiego ocena negatywna… Ocena negatywna,
to znaczy jedna. Czy nie uwa¿a pan jako przed-
stawiciel komisji, czy by³o to dyskutowane, ¿e
mo¿e to byæ w³aœnie – i tak¹ obawê podzielam –
narzêdzie w rêkach rektora, osoby oceniaj¹cej,
zwalniaj¹cej takiego nauczyciela? Czy nie by³by
wskazany element dwukrotnego ostrze¿enia?
Czy istnieje na chwilê obecn¹ mechanizm, który
ostrzega takiego naukowca, ¿e coœ niedobrze siê
dzieje, czy tylko jest ta ocena, a potem zwalnia-
my? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Andrzejewski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja?)
Tak, Panie Senatorze, pan.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Profesorze, Panie Senatorze! Czy komi-
sja siê zastanawia³a, jak przeciwdzia³aæ naru-
szaniu przez ustawê przyjêtych w Polsce konsty-
tucyjnych zasad techniki prawodawczej?

Tutaj jest kilkadziesi¹t delegacji do rozpo-
rz¹dzeñ, a wytyczne ustawowe nie zawieraj¹ tych
szczegó³owych w upowa¿nieniu treœci, które
w myœl zasad techniki prawodawczej orzeczni-
ctwa Trybuna³u Konstytucyjnego takie delegacje
powinny zawieraæ. Problem dotyczy nie tylko we-
wnêtrznego uregulowania zakresu delegacji usta-
wowej do wydawania podustawowych aktów pra-
wnych, ale dotyczy te¿ ogólnego, i niedozwolone-
go, zgodnie z przyjêt¹ teori¹ i praktyk¹ orzeczni-
cz¹, okreœlenia wytycznych mówi¹cych chocia¿by
w art. 9b, ¿e nale¿y stosowaæ zasady istniej¹ce
b¹dŸ nieistniej¹ce w dyrektywach i w prawie Unii
Europejskiej; nie ma tu ¿adnego skonkretyzowa-
nia. Czyli nie mówi siê, jak szczegó³owy jest za-
kres przedmiotu regulowanego rozporz¹dzeniem,
a przywo³uje siê standardy, w zakresie dosyæ po-
wa¿nym, z równie¿ ogólnych kryteriów, te¿ niedo-
okreœlonych, Unii Europejskiej.

Czy pañstwo nad tym siê zastanawiali? Bo Biu-
ro Legislacyjne dostrzega ten problem. Czy komi-
sja go dostrzeg³a i czy uznaliœcie pañstwo, ¿e po-
winno to znaleŸæ wyraz w poprawkach, a je¿eli
nie, to dlaczego?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Ryszard Górecki:
Pan senator Szaleniec mówi o tym sporcie. No

tak, ja podtrzymujê swoj¹ wypowiedŸ i opiniê,
o której mówi³em w odpowiedzi na pytanie pana
senatora Piechniczka. Jeœli uczelnia chce, ma au-
tonomiê i mo¿e sobie taki przedmiot wprowadziæ.
Ale, jak powtarzam na bazie w³asnego doœwiad-
czenia, nie powinno to byæ obligatoryjne w uczel-
niach wy¿szych, mówiê to jeszcze raz, bo i tak to
by³o lekcewa¿one. By³o tu wiele kombinowania
i to wcale nie by³o spowodowane problemami fi-
nansowymi, muszê powiedzieæ. Uczelnia powin-
na tworzyæ to sama dla siebie, jeœli jest dobrym
autorytetem, niech sobie organizuje ró¿ne inicja-
tywy sportowe, niech siê w ten sposób, powiem to
jeszcze raz, promuje.

Jeœli chodzi o art. 120: okres zatrudnienia na
stanowisku asystenta i adiunkta – osiem lat, to
myœmy dyskutowali nad tym doœæ d³ugo w komi-
sji. Doprecyzowaliœmy te zapisy ustawowe. Te
osoby, które do dziœ nie wykona³y habilitacji, nie
wykona³y doktoratu, a s¹ na stanowiskach asy-
stenta, adiunkta i pracuj¹ wiêcej ni¿ osiem lat,
maj¹ mo¿liwoœæ kontynuacji tego zatrudnienia do
2013 r. To jest zapis, Panie Senatorze, w art. 37
ust. 5, który mówi, ¿e przepis art. 1 pkt 90 wcho-
dzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2013 r., czyli
chodzi o ten przepis, w którym siê mówi o tym, ¿e
asystent i adiunkt mog¹ pracowaæ nie d³u¿ej –
tam te poprawki znowelizowaliœmy – ni¿ osiem
lat. I te osoby, które nie wykona³y doktoratu, nie
wykona³y habilitacji, a chc¹ je kontynuowaæ, ma-
j¹ jeszcze praktycznie prawie dwa lata i niech do
tego podejd¹. Nowy przepis, nowy oœmioletni cykl
bêdzie obowi¹zywa³ od 2013 r.

Pan senator Gruszka: ile organizacji zwi¹zko-
wych dotar³o do nas? One by³y ró¿ne, liczne,
zwraca³y siê w ró¿nych sprawach. My dyskutowa-
liœmy nad tym w trakcie zadawania pytañ, to siê
przejawia³o. Dominowa³y sprawy zwi¹zane z ka-
rier¹, z ocen¹ nauczycieli akademickich, niezwal-
niania, gdy ktoœ jest z³y, ale ja uwa¿am, ¿e to s¹
rozwi¹zania, które powinny byæ wprowadzone.
Mówiê to nie jako osoba polityczna, tylko jako
osoba zajmuj¹ca siê merytorycznie nauk¹ i szkol-
nictwem wy¿szym. Te zapisy, o których tu dysku-
towaliœmy, naprawdê s¹ wprowadzane w imiê ob-
rony i samej uczelni, i polskiego systemu
kszta³cenia, czy nam siê to podoba, czy nie. Muszê
powiedzieæ, ¿e zwi¹zki zawodowe – ja je szanujê,
one musz¹ byæ, powinny byæ, niech bêd¹, niech
funkcjonuj¹ – nie mog¹ rz¹dziæ uczelni¹. Bo
zwi¹zki zawodowe, taka jest prawda, czêsto dbaj¹
tylko o swój interes, a nie myœl¹ o przysz³oœci
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uczelni. To te¿ jest problem i trzeba to odpowied-
nio pogodziæ.

Nikt nie zlekcewa¿y³ uwag i propozycji zwi¹zko-
wych, zw³aszcza w obszarze wynagrodzeñ finan-
sowych, bo na ten temat dyskutowaliœmy. Jak
mówi³em wczeœniej, s¹ ju¿ zainspirowane dzia³a-
nia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego, które podjmie tê prace po to, ¿eby jednak te
sprawy nowelizowaæ, bo to nie by³o od dawna, ¿e
tak powiem, dotykane prawnie. Jednak pod
wzglêdem uposa¿eñ i wynagradzania uczelnie
w ostatnim czasie maj¹ naprawdê bardzo du¿¹
autonomiê. I uczelnie, które maj¹ dobre finanso-
wanie, zw³aszcza z badañ, mog¹ naprawdê dobrze
finansowaæ pracowników naukowych, tak¿e
w obszarze nauk humanistycznych. Patrzmy te¿
na to i nie mo¿na mówiæ, ¿e wszystkim trzeba daæ
superwynagrodzenie, bo nie da siê tego zrobiæ.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrzejew-
skiego, to jest to dla mnie za trudne pytanie. Pan
jest prawnikiem, pan jest ekspertem, ja panu nie
odpowiem. Proszê to skonsultowaæ z prawnikami.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale na posiedze-
niu komisji nie rozmawialiœcie o tym…)

Na tym posiedzeniu komisji… By³a liczna gru-
pa poprawek – by³o ich chyba oko³o dziewiêædzie-
siêciu, nawet stu – które w imieniu komisji zg³a-
sza³ pan senator Piotr Wach, i my to rozwa¿aliœ-
my, dyskutowaliœmy. I myœlê, ¿e – przepraszam,
u¿yjê s³owa trochê kolokwialnego – nie staramy
siê robiæ g³upoty.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku, nie uzyska³em odpowiedzi na

drugie pytanie. Czy mogê je powtórzyæ? Bo spra-
wozdawca chyba uciek³ od tego pytania.

Chodzi³o o to, jaki jest element ostrzegawczy
w obecnym systemie, w którym wprowadza siê ta-
kie rozwi¹zanie, ¿e jednokrotna negatywna ocena
pozwala na zwolnienie pracownika naukowego.
Czy to, co wskazywa³em, ¿e dwukrotna jest tak
zwan¹ ¿ó³t¹ kratk¹, a czerwon¹ ta druga negaty-
wna… Jaki jest obecny mechanizm?

Senator Ryszard Górecki:
Chcê powiedzieæ, ¿e ka¿dy pracownik, który

jest s³aby, dostaje ostrze¿enie, w formularzach
oceny s¹ ró¿ne warianty. Prawda, Panie Senato-
rze? S¹ ró¿ne warianty. Mo¿na mieæ oceny bardzo
dobr¹, wyró¿niaj¹c¹, pozytywn¹, warunkow¹
i negatywn¹. I ta osoba, która dostaje warunko-
w¹… wiadomo, ¿e za rok musi byæ ponownie oce-
niana. Nikt nie zwalnia od razu, nie zdarza siê, ¿e-
by ktoœ jednym ciêciem zosta³ skazany na ostate-
czn¹, ¿e tak powiem, eliminacjê. Te procedury s¹
doœæ ³agodne, mówiê to na podstawie praktyki.

W uczelniach praktycznie siê nie zdarza³o, ¿eby
ktoœ oceniany z zastrze¿eniem od razu by³ wyrzu-
cany. Ma jeszcze procedury pozapisywane w sta-
tutach, przewa¿nie w uczelniach jest decyzja, ¿e
za rok jest oceniany ponownie. I gdy dostanie oce-
nê negatywn¹, to musi byæ nastêpna negatywna
ocena i dopiero wtedy… Tak ¿e praktycznie trzy,
cztery oceny mog¹ byæ prowadzone. To nie jest
³atwa procedura i w tej kwestii zwi¹zki zawodowe
te¿ siê wypowiadaj¹, wyra¿aj¹ swoj¹ opiniê, czê-
sto broni¹ pracowników i czêsto w uzasadnio-
nych przypadkach udaje im siê ich obroniæ. Mó-
wiê to na bazie swojego doœwiadczenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Moje pytanie jest krótkie i byæ mo¿e bardzo

szczegó³owe, ale œrodowiska naukowe zwraca³y na
to uwagê. A mianowicie dotyczy ono konkretnie
art. 18a pkt 8. Otó¿ w sprawie wszczêcia przewodu
habilitacyjnego i przeprowadzenia ca³ej procedu-
ry… W pkcie 6 mówi siê o powo³aniu komisji habi-
litacyjnej, która to bêdzie sk³ada³a siê chyba z sied-
miu osób. Owa komisja ma po zapoznaniu siê z re-
cenzjami i z autoreferatem osoby ubiegaj¹cej siê
o ten¿e tytu³ wystawiæ opiniê, któr¹ nastêpnie
przedk³ada stosownej radzie wydzia³u.

Pytanie jest nastêpuj¹ce. Ta wydana opinia ma
byæ wyra¿ona uchwa³¹ podjêt¹ w g³osowaniu ja-
wnym. Zazwyczaj jest tak, ¿e wszelkie g³osowania
odbywaj¹ siê w trybie tajnym. Stosowny zapis
art. 20 mówi, ¿e oczywiœcie uchwa³a rady wydzia-
³u w sprawie odmowy nadania lub nadania stop-
nia doktora habilitowanego jest podejmowana
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy ogólnej liczby osób uprawnio-
nych do g³osowania. I wnoszono o to, ¿eby w ust. 8
wprowadziæ zwyk³e g³osowanie tajne, bez wymo-
gu wiêkszoœciowego. Nie wiem, czy mówiono
o tym podczas obrad komisji, ale nawet jeœli nie,
to chcia³abym wiedzieæ, jakie jest pañskie zdanie
na ten temat. Dziêkujê.

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

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, chcê powiedzieæ panu se-

natorowi sprawozdawcy, ¿e wprawdzie podzie-
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lam jego troskê o rozwój szkolnictwa wy¿szego i
dostrzegam te¿ potrzebê nowelizacji prawa, to
jednak nie podzielam entuzjazmu, który jest tu-
taj prezentowany. Jest tak z ró¿nych powodów,
miêdzy innymi formalnych, o których nie chcê
teraz mówiæ, bo teraz jest czas na dyskusjê.

Chcia³bym poprosiæ pana senatora o przybli¿e-
nie mi tych œwiatowych standardów, które w tej
ustawie siê pojawiaj¹. Podczas ogólnego jej omó-
wienia pad³o stwierdzenie, ¿e osi¹gamy tutaj wie-
le standardów œwiatowych… ja widzê kilka œwia-
towych, ale z innej strony œwiata, dlatego pytam
o te, ¿e tak powiem, œwiatowe.

I mam te¿ takie pytanie: czy podczas prac ko-
misji dopuszczono do g³osu œrodowiska akade-
mickie? Czy z tamtej strony jest te¿ taki zachwyt,
czy raczej negacja? Chcia³bym o tym wiedzieæ, bo
oczywiœcie nie bra³em udzia³u w pracach komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
I pan senator Cimoszewicz.
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
W tej jednej sprawie nie chcê zabieraæ g³osu

w dyskusji, pozwolê wiêc sobie jeszcze raz po-
wróciæ z pytaniem. Chodzi mi o art. 21a. Pan
senator sprawozdawca pyta retorycznie, co
jest z³ego w zatrudnieniu wybitnego adiunkta,
który byæ mo¿e zas³ugiwa³by na Nagrodê Nob-
la. Ja rozumiem, ¿e to dla nikogo nie stanowi-
³oby problemu. Moje w¹tpliwoœci wynikaj¹
z tego, ¿e – w moim przekonaniu – tak sformu-
³owany przepis stwarza szansê na zatrudnie-
nie s³abego adiunkta na stanowisko, na któ-
rym wymagane s¹ uprawnienia doktora habi-
litowanego, co póŸniej bêdzie mia³o na przy-
k³ad poœredni wp³yw na kolejne decyzje perso-
nalne, kadrowe w danej uczelni. Pan senator
mówi³, ¿e decyzje rektora podlegaj¹ kontroli
centralnej komisji. Pomys³ na to jest oczywi-
œcie z góry znany i bardzo prosty: wystarczy, ¿e
rektor podejmie decyzjê w czerwcu, powiado-
mi o tym centraln¹ komisjê pod koniec czer-
wca i na 99% przez trzy wakacyjne miesi¹ce
nikt tego nie zaopiniuje, nie zajmie stanowis-
ka, nie podejmie decyzji. Je¿eli jednak ta de-
cyzja by zapad³a, to jest jeszcze odwo³anie do
s¹du administracyjnego. A co s¹d administra-
cyjny bêdzie bada³? Bêdzie bada³ poprawnoœæ
proceduraln¹, a nie kwalifikacje merytorycz-
ne osoby, której to wszystko dotyczy.

Czy pan senator nie przychyli³by siê jednak do
zdania, ¿e to sformu³owanie jest zbyt pojemne i ¿e

nale¿a³oby doprowadziæ do bardziej precyzyjnego
zapisania tego przepisu – tak, aby wyeliminowaæ
pewne z góry przewidywalne mo¿liwoœci obcho-
dzenia prawa lub nadu¿ywania prawa. Pan pro-
ponuje, ¿ebyœmy nie budowali kontrowersji, a ja
uwa¿am, ¿e ponosimy odpowiedzialnoœæ za for-
mu³owanie prawa i powinniœmy to robiæ tak, aby
minimalizowaæ ryzyko wyst¹pienia zjawisk pato-
logicznych na polskich uczelniach, a nie tak, aby
w przysz³oœci otwieraæ drzwi na oœcie¿ dla tej pa-
tologii. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Pani senator Rotnicka, art. 18a ust. 8. Tak?

Chodzi o g³osowanie jawne w procedurze habilita-
cyjnej.

(Senator Jadwiga Rotnicka: W przygotowaniu
opinii.)

W przygotowaniu opinii. W trakcie naszych prac
nad t¹ ustaw¹ by³y na ten temat ró¿ne zdania. By³y
te¿ wnioski, czy to podczas naszych rozmów, czy to
w przes³anych propozycjach, w dokumentach, aby
to g³osowanie by³o tajne. Konsultowaliœmy to, dys-
kutowaliœmy nad tym i pozostawiliœmy g³osowanie
jawne. Mianowicie zdarza siê te¿ czêsto, o czym
mówi³em w odpowiedzi na jedno z zadanych wcze-
œniej pytañ, ¿e w g³osowaniu tajnym czêsto pode-
jmuje siê uchwa³y nieadekwatne, niezgodne z ce-
lem i procedur¹. Poda³em przyk³ad sprawy, jaka
zdarzy³a siê w mojej uczelni: zmieniono procedurê
z g³osowania jawnego na tajne i podjêto trochê dzi-
wn¹ decyzjê. Gdyby to g³osowanie by³o jawne, to
muszê powiedzieæ, ¿e taka uchwa³a nie zosta³aby
podjêta, a w tej chwili uczelnia ma problemy, które
musi rozwi¹zaæ.

Powiedzia³bym, ¿e jest to i tak sprawa do uzgo-
dnienia. Nawet jeœli ktoœ powie, ¿e to ma byæ tak
lub inaczej przeg³osowane, to jeœli ktoœ bêdzie
uparty, to i tak zag³osuje tak, jak bêdzie chcia³,
wed³ug swojego rozeznania, i nikomu siê nie na-
razi. To jest grono, które jest wybierane przez cen-
traln¹ komisjê, tak wiêc, moim zdaniem, to nie
bêdzie problem. A jeœli dana osoba nie chce braæ
udzia³u w g³osowaniu jawnym, to prosi o g³osowa-
nie tajne, zawsze mo¿e o nie wyst¹piæ, mówi o tym
nastêpny ustêp ustawy. Tak wiêc nie robi³bym
z tego problemu.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marsza³ku,
mogê s³owo?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, proszê bardzo. Bardzo proszê.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Rozumiem, ¿e to jest niby drobiazg, ale przecie¿
nie mo¿na oceniaæ ca³ej sytuacji przez pryzmat
tylko pañskiej uczelni. Prawda? Tym bardziej ¿e
g³osowanie jest jakoby dwustopniowe, bo to prze-
cie¿ dopiero rada wydzia³u nadaje stopieñ. Praw-
da? I istnieje jeszcze mo¿liwoœæ odwo³ania, je¿eli
te decyzje s¹ rozbie¿ne. Prawda?

(Senator Ryszard Górecki: Tak.)
Pytam o to dlatego, ¿e zazwyczaj w sprawach

osobowych jest g³osowanie tajne, st¹d wydawa³o
mi siê, ¿e ta formu³a jest lepsza. Ja nie mówiê
o tym, ¿eby tê formu³ê koniecznie wprowadziæ, tyle
tylko, ¿e jednak, jak siê okazuje, by³a na ten temat
dyskusja i sprawa nie jest taka jednoznaczna.

Senator Ryszard Górecki:
Chcê powiedzieæ tak: miejmy œwiadomoœæ, ¿e

wszystko ma plusy i minusy, i g³osowanie tajne,
i g³osowanie jawne. Po dyskusji, tak¿e z prawni-
kami, muszê powiedzieæ, ¿e nie ma to tutaj strate-
gicznego znaczenia, bowiem to jest opinia powo³a-
nej specjalnie niezale¿nej komisji zewnêtrznej,
st¹d myœlê, ¿e bêdzie trudno o naciski. Wcale nie
bêdzie ³atwe nak³onienie komisji do podjêcia ta-
kiej decyzji, jakiej ¿yczy sobie kandydat. Muszê
pañstwu powiedzieæ, ¿e w g³osowaniu tajnym,
które ma miejsce w CK, te¿ czêsto s¹ naciski ze
strony ró¿nych kandydatów, by g³osowaæ, by or-
ganizowaæ akcje, a i tak ludzie podejmuj¹ decyzje
takie jak trzeba. Tak wiêc tutaj nie ma problemu,
nie ma z tym problemu. Nie uwa¿am, ¿e powinniœ-
my siê nad tym dalej zastanawiaæ. Zreszt¹ mo¿e
niech pani minister, jako prawnik, sama siê na
ten temat wypowie i przedstawi inne, kolejne ar-
gumenty.

Pan senator Ortyl nie podziela entuzjazmu?
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie, pyta³ o te œwia-

towe standardy.)
Pan senator ma tak¹ opiniê i ja j¹ akceptujê.

Nie wszystkich to musi cieszyæ, ale nie traktuj-
my tego, powtarzam, politycznie. Róbmy wszys-
tko, aby znowelizowaæ prawo o szkolnictwie wy-
¿szym, abyœmy poszli w stronê jakoœci, ¿ebyœmy
mieli miêdzynarodowe uczelnie, dobrze znane,
renomowane. Chodzi o to, ¿ebyœmy nie mieli
uczelni, która na przyk³ad jest w rankingu szan-
ghajskim na czterechsetnej którejœ pozycji. Nie-
stety, miejmy tego œwiadomoœæ. I co, mamy da-
lej to tolerowaæ? I po to robimy tutaj to wszy-
stko… Nie traktujmy tego politycznie, mówiê
szczerze, mówiê powa¿nie, nie podchodŸmy tak
do tego.

Jakie s¹ tu standardy œwiatowe? Jest ich kilka.
Pierwszym jest konkursowoœæ, nawi¹zanie do
konkursowoœci. Drugim jest mo¿liwoœæ zatru-
dniania wybitnych doktorów na stanowiska pro-
fesorów; wybitnych doktorów i magistrów mo¿e-

my zatrudniaæ do firmowania kierunków
kszta³cenia. Dalej. Mamy tutaj pierwszy element
procedury wyborczej, pokazuj¹cy, ¿e mo¿emy
dojœæ do konkursowoœci wyborów na rektora – tu
chodzi o autonomiê uczelni, a nikt nigdy tego roz-
wi¹zania nie zaproponowa³. Dalej. Mamy wresz-
cie mo¿liwoœæ tworzenia kierunków kszta³cenia
dostosowanych do potrzeb gospodarki, do po-
trzeb otoczenia zewnêtrznego. Mieliœmy bowiem,
zreszt¹ mamy do dzisiaj, ca³¹ listê kierunków
kszta³cenia – chyba jest ich ze sto dwadzieœcia,
a przynajmniej ponad sto – które nie bardzo pasu-
j¹ do istoty rozwoju gospodarczego naszego kraju.
Muszê powiedzieæ, ¿e jeœli rada wydzia³u ma dziœ
odpowiednie uprawnienia, to mo¿e samodzielnie
stworzyæ kierunek kszta³cenia dostosowany do
potrzeb, nawet zapraszaj¹c ludzi z zewn¹trz,
z przemys³u, którzy poka¿¹, jakie elementy
kszta³cenia s¹ potrzebne. Chodzi o to, ¿eby to by³o
dostosowane.

Dalej. Wprowadzamy uproszczenie procedury
rozwoju doktoratów. W wielu uczelniach na Za-
chodzie mo¿na broniæ doktoratu w formie dobrej
publikacji. Tam nie trzeba pisaæ monografii
w postaci zlepku, o czym mówi³em wczeœniej, kil-
kudziesiêciu czy kilkuset stronic papieru wydru-
kowanego na drukarce komputerowej, nie maj¹c
przy tym wczeœniej wydanej ¿adnej innej publi-
kacji. Dziœ trzeba pokazaæ, ¿e ma siê publikacjê,
która zosta³a przyjêta do druku w czasopiœmie,
chodzi tu o impact factor, o pokazanie, ¿e ju¿ coœ
siê zrobi³o. I wtedy mo¿na przejœæ dalej, do etapu
uzyskania doktoratu. Tak wiêc tych przyk³adów
jest sporo. Tak wiêc w tym kierunku to mocno
zmierza.

Tych przyk³adów jest wiêcej, ale nie jestem
w stanie ich wszystkich przytoczyæ. Powtarzam,
¿e poszed³em spaæ o wpó³ do czwartej, bo musia-
³em pracowaæ. Dostaliœmy materia³y oko³o godzi-
ny 24.00 i pracowa³em nad tym, ¿eby siê przygo-
towaæ do dyskusji.

Czy by³y g³osy ze œrodowisk akademickich? By-
³a liczna grupa przedstawicieli, pan senator Wiatr
mo¿e panu odpowiedzieæ, miêdzy innymi by³ obe-
cny na sali szef Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego, byli zaproszeni…

Proszê?
(Senator W³adys³aw Ortyl: I opinie pozytywne

by³y?)
By³y opinie pozytywne… Byli przedstawiciele

PKA, byli przedstawiciele centralnej komisji, tak
¿e to nie by³o zbagatelizowane. By³a bardzo d³uga
lista goœci, senator Wiatr mia³ nawet problemy
z tym, ¿eby ograniczyæ wyst¹pienia czasowo, bo
ka¿dy chcia³ siê wypowiedzieæ. Tak wiêc by³a licz-
na grupa, przenieœliœmy posiedzenie z sali nr 182
do 219, do du¿ej sali, bo tylu by³o zaproszonych
goœci, którzy zabierali g³os w dyskusji.

Znowu trudne pytanie zada³ mi pan senator Ci-
moszewicz. Nie wiem, co on siê tak zwi¹za³ z t¹
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ustaw¹… Ale logicznie pan mówi³, Panie Senato-
rze, muszê powiedzieæ, i to mnie cieszy.

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Mimo ¿e laurki nie wyg³asza³…)
(Senator W³adys³aw Ortyl: A pozosta³e pytania

s¹ nielogiczne?)
Przepraszam, te¿ logiczne, nie miejcie ¿alu do

siebie, te¿ logiczne…
(Senator Alicja Zaj¹c: To jest izba wy¿sza…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Staraj¹ siê.)
Tak jest, izba refleksji…
(G³os z sali: Nie zawsze wszyscy.)
Rektor podejmuje decyzje o profesurze. S¹ pe-

wne obawy, s¹ pewne zagro¿enia, ¿e mo¿e podj¹æ
decyzjê o zatrudnieniu jakiegoœ s³abego adiun-
kta, i to… Ale powiadamia o tym komisjê i, jak czy-
tamy w szczegó³owych zapisach, potem centralna
komisja te¿ zatwierdza pewne kwestie. Proszê po-
patrzeæ na inne zapisy, tam to jest rozbudowane.
A ponadto, jeœli taki rektor podejmie kilka decyzji,
to s¹ te¿ inne mechanizmy i mo¿liwoœci kontrolo-
wania, ale nie mam czasu o nich mówiæ.

Zawsze bêd¹ pewne zagro¿enia, ale czy mamy
to obaliæ? Ja uwa¿am, ¿e to rozwi¹zanie jest po-
trzebne, konieczne i powinno byæ, tylko byæ mo¿e
ministerstwo bêdzie musia³o w drodze rozpo-
rz¹dzenia wprowadziæ na bazie tych zapisów do-
datkowe systemy kontrolne, ¿eby rektor uczelni
nie zatrudnia³ przypadkowych adiunktów na tak
presti¿owe stanowiska. Ja bym tu nie tworzy³ pro-
blemu, powtarzam jeszcze raz logicznemu panu
senatorowi. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, trzy pytania. Interesuje

mnie…
(Senator Ryszard Górecki: Mo¿e jedno?)
Trzy, Panie Senatorze.
Ustawê mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze

grupy – pierwsza dotyczy zarz¹dzania, druga ka-
rier naukowych, a trzecia dostêpnoœci – i w tych
dwóch kontekstach chcia³bym umieœciæ moje py-
tanie.

Interesuje mnie, czy komisja rozpatrywa³a
kwestiê zwi¹zan¹ z przeniesieniem kompetencji
z poziomu ustawy na poziom statutu uczelni, czy
zastanawia³a siê nad rol¹ senatu, nad kluczowy-
mi kompetencjami.

Zadajê to pytanie tak¿e w kontekœcie art. 85,
czyli zamiejscowych oœrodków dydaktycznych.

Odpowiadaj¹c wczeœniej na podobne pytanie,
u¿y³ pan sformu³owania „likwiduje siê s³abe”. Co
to oznacza? Jakie s¹ tu mierniki? Takie stwier-
dzenie mo¿e powodowaæ bardzo szerok¹ interpre-
tacjê i budziæ w¹tpliwoœci. Proszê o doprecyzowa-
nie.

I trzeci element. Chcia³bym zapytaæ – i proszê,
aby spróbowa³ pan odpowiedzieæ bardzo krótko,
ale jednoznacznie – jaka bêdzie sytuacja tych oœ-
rodków zamiejscowych, które funkcjonuj¹. Ile
z nich, wed³ug pana oceny, ma szansê pozostaæ
po wprowadzeniu w ¿ycie nowelizacji ustawy?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Mam pytanie dotycz¹ce art. 13a noweli-
zowanej ustawy, który to artyku³ stwierdza, ¿e
uczelnia monitoruje kariery swoich absolwentów.
Chcia³bym zapytaæ, czy by³a na ten temat dysku-
sja. Je¿eli tak, to proszê powiedzieæ, w jaki sposób
ma byæ realizowany ten zapis ustawy. W moim
przekonaniu, on jest niewykonalny, poniewa¿ ¿a-
den absolwent wy¿szej szko³y nie ma obowi¹zku
udzielania uczelni informacji na temat swojej ka-
riery zawodowej, a ponadto prawo ochrony da-
nych osobowych przewiduje, ¿e uczelnia nie mo¿e
gromadziæ aktualnych danych adresowych ani
kontaktowych swoich absolwentów. Jak zatem
ten zapis ma byæ realizowany? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Jeszcze senator Cichoñ.)
Nie widzê senatora Cichonia.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Ju¿ mogê, tak?
Pan senator Jurcewicz, pytanie o przeniesienie

kompetencji z senatu na statuty, to dotyczy
art. 85, zamiejscowych oœrodków dydaktycz-
nych… Statut decyduje o tym, czy mo¿emy two-
rzyæ filiê, czy mo¿emy tworzyæ wydzia³ zamiejsco-
wy… Wszystkie istniej¹ce zamiejscowe oœrodki
dydaktyczne niespe³niaj¹ce wymogów formalno-
-jakoœciowych nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ we-
d³ug tej nowej ustawy, bêd¹ mog³y funkcjonowaæ
tylko do wygaszenia rozpoczêtego procesu
kszta³cenia. Tak jest zapisane w przepisach koñ-
cowych. Nikt nie zlikwiduje zamiejscowego oœrod-
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ka kszta³cenia, gdzie studenci kszta³c¹ siê nawet
na pierwszym roku studiów w 2011 r., bo ta mo¿-
liwoœæ bêdzie do koñca.

Ale uwa¿am, ¿e ten zapis powinien byæ, powta-
rzam jeszcze raz, jako rektor uczelni: powinien
byæ, bo natworzy³o siê w Polsce bardzo wiele mar-
ginalnych oœrodków zamiejscowych. Nawi¹zujê
do wczeœniejszej wypowiedzi, jeden z senatorów
o to pyta³. Koniec z t¹ beznadziejn¹, przepra-
szam, jakoœci¹ kadr, niedokszta³ceniem studen-
tów w oœrodkach zamiejscowych, czêsto tworzo-
nych na proœby samorz¹dów w celu promocji. Ja
sam tego doœwiadcza³em. Powinny funkcjono-
waæ tylko te, które maj¹ uprawnienia habilitacyj-
ne, te wydzia³y zamiejscowe, filie, które maj¹ up-
rawnienia. Wtedy nie bêdzie problemu kadrowe-
go, nie bêdzie tego systemu, ¿e jakiœ miejscowy
magister bêdzie prowadzi³ zajêcia w zastêpstwie
profesora. Te problemy wystêpuj¹. Pozostan¹ je-
szcze, wyraŸnie siê o tym mówi, te oœrodki za-
miejscowe, które na przyk³ad nie maj¹ upra-
wnieñ habilitacyjnych, nie spe³niaj¹ wszystkich
wymogów formalnych zapisanych w ustawie, ale
s¹ dobre. I decyzje w tej kwestii bêdzie podejmo-
waæ minister. Jeœli jest dobry oœrodek zamiejsco-
wy, z dobr¹ infrastruktur¹, z dobrym zaanga¿o-
waniem finansów samorz¹dowych, regional-
nych, który ma perspektywy rozwoju i dobrze
kszta³ci, to decyzj¹ ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego bêdzie móg³ indywidualnie mieæ prze-
d³u¿one funkcjonowanie. I to jest dobre roz-
wi¹zanie, ja bym tego… Nie chwalê tu ani mini-
ster, ani nikogo, chwalê system, który, powta-
rzam jeszcze raz, trzeba wprowadziæ. I proszê
z tego nie robiæ problemu, co mamy tworzyæ
w s³abych oœrodkach zamiejscowych. Jest tego
tak du¿o w Polsce.

Powtarzam jeszcze raz: dobre oœrodki zamiej-
scowe, które funkcjonuj¹ miêdzy innymi na UAM
– Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na UJ, Poli-
technice Wroc³awskiej, Uniwersytecie Warszaw-
skim, na kilku politechnikach, wcale nie bêd¹ lik-
widowane, bo poka¿¹, udowodni¹, ¿e dobrze rea-
lizuj¹ kszta³cenie, i bêd¹ mog³y dalej istnieæ. Ale
trzeba to skontrolowaæ, czy nam siê podoba, czy
nie, bo nie mo¿emy bagatelizowaæ kszta³cenia
w oœrodkach zamiejscowych. Niestety, mówiê to
w sposób zdeterminowany, jako by³y rektor uczel-
ni. Powtarzam jeszcze raz: taki zapis jest koniecz-
ny. Pan Knosala jako rektor te¿ na ten temat siê
wypowiada³, bo tego doœwiadcza³.

Pan senator Misio³ek, pytanie dotycz¹ce art. 13a,
czy uczelnia monitoruje kariery swoich… Uwa¿am,
¿e trzeba to robiæ, powinno takbyæ,boniestety tylko
nieliczne wydzia³y dbaj¹ o sprawdzenie, jak¹ maj¹
jakoœæ kszta³cenia, inne nie sprawdzaj¹ tego i nie
pytaj¹ o to absolwentów. Nie ma tutaj naruszenia
prawa, bo wysy³a siê ankiety do firm, w których pra-

cuj¹ absolwenci, i wtedy wyraŸnie widaæ, kogo ma-
j¹, jak przebiega kariera, jak ci absolwenci siê roz-
wijaj¹, czy kszta³cenie jest dobre, jak oni awansuj¹.
To oceni¹ firmy w ankietach. I ja osobiœcie obligo-
wa³em wydzia³y, by wszystkie kierunki kszta³cenia
przeprowadza³y monitorowanie jakoœci swojego
kszta³cenia i karier zawodowych absolwentów
uczelni, ¿eby wiedzieæ, jaki produkt, ¿e tak powiem,
wydaj¹ w formie absolwentów i czy to jest dobre, czy
te¿ wymaga poprawy. I czy nam siê podoba, czy nie,
trzeba to robiæ, proszê pañstwa. Senator Janusz
Rachoñ ma dodatkow¹ propozycjê, dyskutowaliœ-
my nad tak¹ poprawk¹, i ona, jak uwa¿am, jest s³u-
szna, trzeba to zg³osiæ, tak ¿eby zaanga¿owaæ w to
tak¿e stowarzyszenia absolwentów. Bêdziemy
o tym dyskutowali na pewno na posiedzeniu komi-
sji. I nie bêdzie to podejœcie indywidualne, bo sto-
warzyszenie absolwentów mo¿e te sprawy opinio-
waæ, nawet powinno je opiniowaæ, ale jeœli chce –
i taka bêdzie mo¿liwoœæ prawna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie o wieloetato-

woœæ. Mianowicie pracownik naukowy sk³ada oœ-
wiadczenie w uczelni u rektora, otrzymuje etat
i gdyby chcia³ potem pracowaæ te¿ w innej uczelni,
to rektor musi wyraziæ na to zgodê.

(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam, ¿e co
rektor mia³by…)

Rektor musi wyraziæ zgodê na drugi etat w in-
nej uczelni.

(Senator Ryszard Górecki: Tak.)
Tak mówi ustawa. I mam takie pytanie: co by³o-

by powodem tego wyra¿enia zgody? Czy to mo¿e
byæ, powiedzmy, sprawa rozwoju naukowego tego
pracownika? Dlaczego rektor ma wyraziæ zgodê,
skoro nie musi jej wyra¿aæ, je¿eli jego pracownik
naukowy jest na przyk³ad w³aœcicielem innej wy¿-
szej uczelni, ma dziewiêæ spó³ek gospodarczych,
pracuje w prokuraturze, ministerstwie kultury
itd.? Bo w takich przypadkach rektor nie musi
wyra¿aæ zgody. Tam mo¿e mieæ ktoœ i dziesiêæ eta-
tów, jeœli jednak chce pracowaæ w innej uczelni, to
musi uzyskaæ zgodê. Mam pytanie o zasadnoœæ
tego zapisu.

Senator Ryszard Górecki:
Czy mogê odpowiadaæ po ka¿dym pytaniu? Bo

jestem trochê zmêczony i nie chcia³bym siê potem
pogubiæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo, dobrze.)
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Tak? Bardzo dziêkujê.
Uwa¿am, ¿e to te¿ jest problem, o którym od lat

siê mówi³o – o tym mówili g³ównie rektorzy uczelni
publicznych na czele z rektorem Rachoniem, ra-
zem byliœmy w konferencji rektorów i razem pra-
cowaliœmy – problem, który siê bardzo rozbudo-
wa³ w uczelniach niepublicznych, by³y tam prze-
cie¿ osoby, które pracowa³y na kilkunastu eta-
tach. Jak mo¿e funkcjonowaæ na przyk³ad samo-
dzielny pracownik w tej uczelni, w której jest za-
trudniony na pierwszym etacie, jeœli pracuje
w kilku innych uczelniach? Przecie¿ go tam prak-
tycznie nie ma. I to, ¿e jest mo¿liwoœæ co do jedne-
go etatu za zgod¹ rektora, zapisana odpowiednio
w statucie, w uregulowaniach wewnêtrznych
uczelni, uwa¿am za bardzo dobre rozwi¹zanie.
Dlaczego? Dlatego, ¿e rektor musi wiedzieæ, jeœli
ktoœ pracuje dodatkowo na innym etacie, bo to ta
kwestia, czy jemu dawaæ podwy¿ki wynagrodze-
nia, czy go premiowaæ. To po pierwsze. Po drugie,
rektor musi wiedzieæ, czy taki pracownik, ¿e tak
powiem, nie konfliktuje interesów uczelni. Na
przyk³ad jest pedagogika na jakiejœ uczelni, ale
w mieœcie s¹ jeszcze trzy uczelnie prywatne, które
te¿ maj¹ pedagogikê jako kierunek kszta³cenia.
I proszê powiedzieæ: czy mam siê zgadzaæ jako re-
ktor… Ja siê nie zgadza³em na to, ¿eby oni poszli
do trzech innych uczelni, gdzie s³abo kszta³cili,
tamci studenci po licencjatach dostawali pi¹tki
i z tymi pi¹tkami wygrywali u nas konkursy jako
formê rekrutacji, ale przegrywali z naszymi, bo
u nas by³y inne wymagania, inne kryteria. I czêsto
dostawaliœmy s³abych kandydatów, którzy potem
nie koñczyli studiów. Nie by³o to w interesie uczel-
ni ani w interesie kszta³cenia w danym œrodowis-
ku, to obni¿a³o rangê. I proszê na ten fakt zwróciæ
uwagê.

Proszê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e pracownik, two-
rz¹c spó³kê rozwojow¹, nie musi informowaæ re-
ktora, jeœli spó³ka ta koncentruje siê na wdro¿e-
niach, na innowacyjnoœci, na wspó³pracy z prze-
mys³em. To takie prozachodnie… To jest ten ele-
ment, który jeszcze powinien byæ tu wpisany na li-
stê pytañ do pana senatora Ortyla. Dlatego ten za-
pis powinien byæ, powiedzia³bym…

Wiele osób ze œrodowiska akademickiego uwa-
¿a³o, ¿e wieloetatowoœæ powinna byæ w ogóle zlik-
widowana. Jako wiceprezes Polskiej Akademii
Nauk nadzoruj¹cy II Wydzia³ Nauk Biologicznych
i Rolniczych mam masê problemów, bo pracowni-
cy naukowi instytutów naukowych czêsto pracu-
j¹ na pierwszych etatach na uczelni i maj¹ tutaj
ni¿sze uposa¿enie, bo wie o tym dyrektor, maj¹
pretensje o te bardzo niskie uposa¿enie, tymcza-
sem pracuj¹ jeszcze dodatkowo na kilku etatach.
I ten problem, Panie Ministrze Marciniak, musi-
my w najbli¿szych czasie rozwi¹zaæ, bo ja te¿ nie
bêdê tolerowa³ tego systemu rozwi¹zañ. Dyrektor

mo¿e dobrze zap³aciæ pracownikowi, ale ten pra-
cownik ma pracowaæ u niego na pierwszym etacie
i ma byæ zaanga¿owany tu, a nie w inne sprawy.
A u¿ywa siê tych argumentów – nawi¹zujê do jed-
nego z artyku³ów, który ukaza³ siê w tym tygo-
dniu… Tak ¿e ta sprawa jest z³o¿ona i po raz kolej-
ny proszê, aby nie traktowaæ mojej wypowiedzi ja-
ko politycznej. Ale dobrze, ¿e pan o to pyta, bo nie
wszyscy maj¹ œwiadomoœæ tej sytuacji. Ktoœ, kto
z tym problemem ma trochê doœwiadczeñ, wie, ¿e
trzeba to naprawdê kontrolowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.
(Senator Czes³aw Ryszka: Czy mogê zadaæ do-

datkowe pytanie?)
Proszê, proszê bardzo. Przepraszam…

Senator Czes³aw Ryszka:
Moje pytanie zmierza³o do tego: dlaczego na

przyk³ad pracownik naukowy, pracuj¹c w proku-
raturze, w ministerstwie kultury czy gdzie indziej
i udzielaj¹c siê tam bardzo, nie musi uzyskiwaæ
zgody rektora, tymczasem… A te¿ zatrzymuje
swój rozwój naukowy.

(Senator Ryszard Górecki: Ale najczêœciej jest
tak, ¿e kto pracuje w prokuraturze, ten jest na wy-
dziale prawa.)

Ale chodzi mi o to, ¿e…

Senator Ryszard Górecki:
Przepraszam bardzo, to nawet, powiedzia³bym,

bardzo dobrze. W mojej uczelni, jako przyk³ad to
podajê, mamy wielu prawników, g³ównie bardzo
dobrych adiunktów, którzy pracuj¹ w s¹dach,
prokuraturach i adwokaturze. Naprawdê maj¹
du¿e doœwiadczenie i bardzo dobrze przygotowuj¹
studentów. Ponadto nie ma – powtarzam – kon-
fliktu interesów. Na to jest w zapisie po³o¿ony na-
cisk, ¿e rektor ma prawo siê nie zgodziæ, jeœli po-
wstaje konflikt interesów.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytanie dotycz¹ce celowoœci zmiany

art. 125, w którym przewidziano, ¿e stosunek pra-
cy z mianowanym nauczycielem akademickim
mo¿e byæ rozwi¹zany równie¿ z innych wa¿nych
przyczyn, i to jest generalna regulacja. Z tym ¿e
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poprzednio by³o to uwarunkowane uzyskaniem
zgody organu kolegialnego wskazanego w statu-
cie uczelni. W tej chwili ten wymóg nie istnieje, za-
st¹piono go wymogiem uzyskania jedynie opinii
organu kolegialnego. Sk¹d ten brak zaufania, tak
bym powiedzia³, do organu kolegialnego i powie-
rzenie tak wa¿nej decyzji, jak rozwi¹zanie stosun-
ku pracy z bli¿ej nieokreœlonych przyczyn – bo có¿
znaczy okreœlenie ustawowe „z innych wa¿nych
przyczyn” – jednej osobie, rektorowi, który zatru-
dnia na uczelni?

(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam, o bra-
ku zaufania do jakiego organu kolegialnego uczel-
ni pan mówi?)

O braku zaufania do organu kolegialnego. Po-
przednio by³a wymagana jego zgoda, w tej chwili
zaœ jest wymagana jedynie jego opinia, a wiêc jest
to istotne ograniczenie jego funkcji. Poprzednio to
od decyzji tego organu kolegialnego zale¿a³o, czy
rektor podejmie decyzjê o rozwi¹zaniu stosunku
pracy, czy nie. Czym innym jest zgoda, a czym in-
nym opinia.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, pan jest prawnikiem i to bar-

dzo, ¿e tak powiem, wielkim ekspertem, ale ja na
bazie swojego doœwiadczenia uwa¿am, ¿e to jest
bardzo dobry zapis. Powtarzam: wypowiadam siê
merytorycznie, nie politycznie. Jest to bardzo do-
bry zapis. Rektor czêsto musi podj¹æ decyzjê w ob-
ronie interesów uczelni, nawet jeœli rada wydzia³u,
co czêsto siê zdarza, podejmuje niew³aœciwe decyz-
je. Sam tego doœwiadcza³em. Ale rektor mo¿e pod-
j¹æ decyzjê na bazie przepisów statutowych, tam to
wyraŸnie jest napisane. A wiêc ktoœ wczeœniej
przygotuje te kryteria, ktoœ je ustali, tak ¿e rektor
nie bêdzie móg³ sam kogoœ zwolniæ, bêdzie musia³
najpierw zapytaæ o opiniê. I to wcale nie jest tak, ¿e
rektor kogoœ tam sobie wyrzuci od razu – on musi
mieæ opiniê. I rektor jej nie bagatelizuje. Powta-
rzam jeszcze raz: nie zrobi tego bez zapisu statuto-
wego uzgodnionego z organami kolegialnymi. A re-
ktor czêsto musi podejmowaæ takie decyzje, zw³a-
szcza jeœli by³by wybrany w systemie konkurso-
wym, bo wtedy nie by³oby populizmu, musia³by
podj¹æ decyzjê dla ratowania uczelni. Prawda, Pa-
nie Senatorze Knosala?

(Senator Ryszard Knosala: Ale¿ tak.)

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Senatorze, ja bym prosi³, ¿eby pan odpo-

wiada³ na pytania. Mnie chodzi o konkretn¹ okoli-
cznoœæ rozwi¹zania stosunku pracy, a nie o wybra-
nie lepszego do zatrudnienia, bo to jest druga stro-
na medalu. Co innego jest zatrudnianie, i tu mog¹
byæ inne kryteria, co innego zaœ tak dotkliwy wobec

pracownika œrodek, jak rozwi¹zanie z nim stosun-
ku pracy. I tutaj powszechnie stosowane mecha-
nizmy obronne maj¹ postaæ w³aœnie ustanowienia
pewnych decyzyjnych uprawnieñ organów kole-
gialnych, tak ¿eby nie by³o ze strony rektora decyzji
arbitralnych. Oczywiœcie ja nie pos¹dzam rekto-
rów o masowoœæ takich rozwi¹zañ, ale, jak wiado-
mo, historia lubi siê powtarzaæ i mo¿e zdarzyæ siê
tak, ¿e ktoœ bêdzie niewygodny z tych innych wa¿-
nych powodów, które równie dobrze mog¹ przyczy-
nami politycznymi, i mo¿e zostaæ zwolniony z pra-
cy, bo nie bêdzie mia³ praktycznie ¿adnej ochrony.
Do tej pory tym bastionem, t¹ tarcz¹ ochronn¹ by-
³a nie opinia, ale koniecznoœæ wyra¿enia zgody
przez organ kolegialny.

Senator Ryszard Górecki:
Ja bym siê tego nie ba³… Niech organy kolegial-

ne zadecyduj¹, ¿e powody polityczne nie mog¹ byæ
podstaw¹ do zwalniania pracowników. By³bym co
do tego spokojny. Jeœli rektor podejmie niew³aœci-
w¹ i niezgodn¹ z prawem decyzjê, to pracownik
mo¿e pójœæ do s¹du administracyjnego i wygra tê
sprawê bez najmniejszego problemu. Wiele takich
sytuacji siê zdarza³o na wielu uczelniach, niezale¿-
nie od tej procedury. Uwa¿am, ¿e ten zapis powi-
nien istnieæ, ¿eby jednak kontrolowaæ pewne spra-
wy, ¿eby nie uprawiaæ populizmu. Powtarzam, ¿e
nie jestem ekspertem prawnym, Panie Senatorze,
ale uwa¿am, ¿e ten zapis jest w³aœciwy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Ja mam takie

pytanie.
Czy na posiedzeniu komisji rozwa¿ano sprawê

ra¿¹co ma³ych œrodków finansowych przeznacza-
nych na kszta³cenie na niektórych kierunkach?
Chodzi mi o kszta³cenie lekarzy weterynarii,
o praktyczne zdobywanie umiejêtnoœci lekarza
weterynarii. Mam monity z uczelni prowadz¹cych
ten kierunek… Na kszta³cenie praktyczne uczel-
nia przeznacza 2–3 tysi¹ce z³. Jest to niewyobra-
¿alnie ma³a suma, zbyt ma³a do tego, ¿eby dobrze
przygotowaæ adeptów, przysz³ych lekarzy wetery-
narii w dziedzinie chocia¿by chirurgii, w dziedzi-
nie po³o¿nictwa, w takich konkretnych kierun-
kach. Te 2 czy 3 tysi¹ce z³ na kszta³cenie prakty-
czne, to jest, Panie Senatorze, Panie Rektorze,
chyba zbyt ma³o, ¿eby uczelnia wypuœci³a osoby
dobrze przygotowane do pracy. Tego dotycz¹ mo-
nity przedstawicieli œrodowiska weterynaryjnego.
Dziêkujê bardzo.
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Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, muszê panu powiedzieæ, ¿e

wszystkie uczelnie chcia³yby mieæ wiêksze dota-
cje na wszystkie kierunki kszta³cenia, ale w ka¿-
dym obszarze istniej¹ limity. Miejmy tego œwiado-
moœæ. Istnieje algorytm, okreœlone zasady dofi-
nansowania kierunków kszta³cenia. Kierunek
weterynaryjny jest najbardziej kosztoch³onny,
ma chyba wskaŸnik…

(Senator Lucjan Cichosz: 3…)
…3, podobnie jak biotechnologia, która mia³a

wskaŸnik 2,5, a teraz te¿ chyba 3. Chcê powie-
dzieæ… Wiem o tym, ¿e niektóre uczelnie uwa¿aj¹,
¿e tych pieniêdzy jest ma³o, ale uczelnie dostaj¹
dotacje uwzglêdniaj¹ce kosztoch³onnoœæ
kszta³cenia. Byæ mo¿e zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e
rektor nie przestrzega zasad finansowania po-
szczególnych kierunków przyjêtych przez mini-
sterstwo w zarz¹dzeniach bud¿etowych. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e istnieje nawet pewien konflikt, bo
œrodowisko medycyny weterynaryjnej chce, ¿eby
to by³ kierunek bardziej kosztoch³onny ni¿ na
przyk³ad kierunek lekarski. Ale to jest chyba
przesada. Jest to kierunek kszta³cenia uznany
w tym momencie za jeden z najbardziej koszto-
ch³onnych. Tak¿e niech pan bêdzie spokojny…
Wiadomo, ¿e wszyscy, tak¿e weterynarze, chcieli-
by jeszcze wiêkszego dofinansowania. Ponadto,
ten kierunek, który zwi¹zany jest tak¿e z badania-
mi naukowymi, w algorytmie zasad finansowa-
nia, powiedzia³bym, statutówki tak¿e ma najwy¿-
szy wskaŸnik kosztoch³onnoœci, bo ma chyba…
Pani dyrektor Ela Bobrowska wie… Chyba 3,5…
Tyle wynosi wskaŸnik kosztoch³onnoœci w statu-
tówce, wiem to od pani minister Or³owskiej. Tak
¿e weterynaria, medycyna, biotechnologia, biolo-
gia molekularna, a wiêc te najbardziej koszto-
ch³onne kierunki nie tylko ze wzglêdu na
kszta³cenie, ale i prowadzone badania, nie s¹ lek-
cewa¿one. A humaniœci mówi¹… Przepraszam,
ale jeœli weterynaria chce wiêcej pieniêdzy, to
trzeba by zabraæ humanistom. Czy mo¿na im za-
braæ?

Senator Lucjan Cichosz:
Nie. To nie o to chodzi.
(Senator Ryszard Górecki: No w³aœnie.)
Panie Marsza³ku, jeœli jeszcze mogê w tej spra-

wie… Ja jestem z tej bran¿y i ze swoich czasów na
uczelni pamiêtam, ¿e by³ materia³, by³y zwierzêta,
by³o na czym studentów uczyæ. W tej sytuacji, ja-
ka jest dzisiaj w rolnictwie, uczelnia musi kupo-
waæ materia³. I tu, Panie Senatorze, nie zgadzam
siê… Bo studenci kszta³c¹cy siê w medycynie lu-
dzkiej maj¹ mo¿liwoœæ praktyki w szpitalu, maj¹
pacjentów, a studenci weterynarii nie maj¹
swoich pacjentów, bo ich nie ma w klinikach.
Uczelnia musi kupowaæ zwierzêta, ¿eby studenci
mogli siê uczyæ. To jest ró¿nica.

Senator Ryszard Górecki:

Drogi Panie Senatorze, to jest sprawa organi-
zacyjna uczelni. Proszê przyjechaæ do Olsztyna
na wydzia³ nauk weterynaryjnych i zobaczyæ…
Uczelnia ma swoje zwierzêta, ten problem jest
rozwi¹zany czêsto we wspó³pracy z ró¿nymi fir-
mami, z ró¿nymi organizacjami. Uczelnia z ni-
mi wspó³pracuje i uzyskuje materia³ nieodp³at-
nie, ma swoje kliniki, w których zwierzêta prze-
bywaj¹ i s³u¿¹ jako baza badawcza. Tak ¿e to
jest sprawa wewnêtrzna, organizacyjna danej
uczelni.

(Senator Lucjan Cichosz: To zale¿y od regionu.)

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

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Kolego Senatorze! Nawi¹zu-

j¹c do pañskiego zachwytu nad nowelizacj¹ doty-
cz¹c¹ szczególnie procedur przewodów doktor-
skich i habilitacyjnych, mam konkretne pytanie.

Jak siê panu wydaje, czy dzisiaj obowi¹zuj¹ca
ustawa zabrania habilitowania siê b¹dŸ obrony
pracy doktorskiej na podstawie publikacji? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Nawi¹zuj¹c do pañskiego za-
chwytu nad list¹ rankingow¹ szanghajsk¹,
chcia³bym pana zapytaæ…

(Senator Ryszard Górecki: Nie by³o zachwytu…)
Ale, Panie Senatorze… Chcia³bym pana zapy-

taæ, czy pan wie, jest pan reprezentantem nauk
przyrodniczych… Jeœlibyœmy chcieli porównaæ
bud¿et National Institutes of Health, jednej z wie-
lu agend amerykañskich, z bud¿etem Narodowe-
go Centrum Badañ i Rozwoju… Jak siê panu wy-
daje: jaki procent bud¿etu National Institutes of
Health stanowi bud¿et Narodowego Centrum Ba-
dañ i Rozwoju?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeden procent…)
(Senator Ryszard Górecki: Jaki bud¿et?)
Masz bud¿et Narodowego Centrum Badañ

i Rozwoju i bud¿et National Institutes of Health.
Bud¿et Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
w liczniku, a bud¿et National Institutes of Health
w mianowniku… Jaki to jest procent? Podaj rz¹d
wielkoœci.

Senator Ryszard Górecki:
Moment… Ja szczegó³ów nie podam. By³a

ustawa bud¿etowa… Proszê mnie nie pytaæ, bo
pan senator wie o tym…

(Senator Janusz Rachoñ: Dobrze. To jest
0,02%.)
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Wiem, ¿e 30% wszystkich œrodków na naukê
przeznaczone jest na NCBR i NCN.

Czy zabrania siê doktoratu i habilitacji na pod-
stawie publikacji? Nie, wyraŸnie siê o tym mówi.
O to chodzi…

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku, Kolego Senatorze, pytanie
jest konkretne.

(Senator Ryszard Górecki: Kolego Rektorze,
s³ucham.)

Czy dzisiaj obowi¹zuj¹ca ustawa o stopniach
i tytu³ach naukowych zabrania habilitowania siê
na podstawie spisu publikacji?

(Senator Alicja Zaj¹c: Nie…)

Senator Ryszard Górecki:
Panie Rektorze, dlaczego pan mnie o to pyta,

skoro pan wie, ¿e… Pan w podobny sposób prze-
prowadza³ procedury u siebie na wydzia³ach, ja
te¿ prowadzi³em…

(Senator Janusz Rachoñ: A wiêc nie ma ¿adnej
nowoœci.)

…i pan wie o tym. Chyba ¿e chcemy to powie-
dzieæ senatorom. Bo mówi³ pan o obecnej usta-
wie, a nie o przysz³ej. Wiadomo, ¿e na podstawie
publikacji monotematycznych mo¿na siê habili-
towaæ. Nie by³o wyraŸnego zapisu, nie by³o zgody
i dobrego klimatu ze strony CK… Tak mo¿na by³o
robiæ dopiero w ostatnich latach, to siê jak dot¹d
zdarza³o w Polsce marginalnie, bo nie by³o wyraŸ-
nych…

(Senator Janusz Rachoñ: Ja siê tak habilitowa-
³em…)

Ale ja te¿ siê tak habilitowa³em. Ja mówiê o ha-
bilitacji, a pan senator mówi o doktoracie… Wia-
domo, nie by³o to powszechne. To sta³o siê po-
wszechne w ci¹gu ostatnich piêciu lat, bardzo po-
wszechne, bo nawet 90% habilitacji by³o realizo-
wane na bazie dorobku naukowego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Profesorze! Jestem pe-

³en uznania dla pana wiedzy merytorycznej, przy-
gotowania i percepcji, ale nade wszystko dla wy-
dolnoœci organizmu. Ja nie wiem, czy pracuj¹c do
pi¹tej rano, by³bym w stanie tak piêknie i precy-
zyjnie…

(Senator Ryszard Górecki: Ja spa³em trzy i pó³
godziny.)

No w³aœnie… To mo¿e jest pomys³: spaæ trzy
i pó³ godziny i tak œwietnie siê prezentowaæ. Panie
Senatorze…

(Senator Ryszard Górecki: Pani minister mnie
zmobilizowa³a do tego.)

Oj, ju¿ nie bêdê rozwijaæ tego w¹tku.
(Weso³oœæ na sali)
Chcia³bym zapytaæ, jakie racjonalne uzasa-

dnienie przedstawi³by pan senator w kontekœcie
autonomii uczelni i jednoczeœnie ograniczania
decyzji senatów uczelni co do przyjêæ na pierwszy
rok studiów – chodzi o te os³awione limity. To jest
pierwsze pytanie.

(Senator Ryszard Górecki: O te 2%, tak?)
Tak.
Drugie pytanie zadajê w nawi¹zaniu do pytania

senatora Piechniczka. Otó¿ mnie siê wydaje, ¿e
nie by³oby problemu, gdyby rektorami uczelni by-
li ludzie o tak humanistycznym podejœciu i takiej
fascynacji sportem jak pan profesor Górecki. Ale
je¿eli oka¿e siê, ¿e rektorem uczelni jest ktoœ, kto
nie lubi siê ruszaæ, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie bê-
dzie WF i ¿e wuefiœci podnios¹ raban. Byæ mo¿e
akademickie zwi¹zki sportowe czêœciowo przejm¹
funkcje… ale proszê mi wierzyæ… Chcia³bym, ¿e-
by to nie umknê³o, i ja jeszcze bêdê o tym mówi³
podczas dyskusji. Bardzo te¿ proszê pani¹ mini-
ster, aby to nie umknê³o w dalszych pracach, czy
to w przypadku rozporz¹dzeñ, które bêd¹… Ten
zapis musi siê prze³o¿yæ na to, ¿eby by³y œrodki na
studia WF. One mog¹ byæ proporcjonalnie dzielo-
ne miêdzy AZS a studium WF, ale ¿eby to nam nie
umknê³o. Bardzo siê bojê, ¿e jeœli nie bêdzie to
obowi¹zek dydaktyczny, to zupe³nie siê to rozmy-
je i bêdziemy mieli jeszcze bardziej kalekich ludzi.
Przypomnê, ¿e tylko 5–6% studentów jest w AZS.
A ilu siê rusza? Mo¿e trochê wiêcej. Uwa¿am, ¿e
nie powinno nam to umkn¹æ i, tak jak powiedzia-
³em, gdyby… No, jest dowolnoœæ. Gdyby to by³y
osoby takie jak pan profesor, to by³bym spokojny,
ale nie wszyscy maj¹ do tego takie podejœcie. Dziê-
kujê.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, kwestia autonomii uczelni

w zakresie kszta³cenia – omawialiœmy to – budzi,
¿e tak powiem, zadowolenie pewnej grupy uczel-
ni. Chodzi o to, ¿e tylko o 2% mo¿na zwiêkszaæ li-
czbê przyjêtych kandydatów. To siê chyba wi¹¿e
z… Myœlê, ¿e na ten temat powinna siê wypowie-
dzieæ pani minister, bo przede wszystkim sprawy
bud¿etowe decyduj¹ o… i nie tylko bud¿etowe.
Klasycznym dla mnie przyk³adem jest wydzia³ pe-
dagogiki. Jednego roku przyjmowano mi na wy-
dzia³ oœmiuset kandydatów i by³o oœmiuset stu-
dentów, a za cztery lata czy piêæ lat by³o dwa i pó³
tysi¹ca. Podobnie by³o na wydziale prawa. To by³
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biznes? Co to by³o? Co to by³a za jakoœæ kszta³ce-
nia? Tak samo by³o na wielu innych uczelniach.
Trzeba to trochê kontrolowaæ. Myœlê, ¿e inne ar-
gumenty i uzasadnienie przedstawi pani minister
Kudrycka i ustosunkuje siê do tego.

Teraz druga sprawa. Te¿ by³a presja, aby…
Dlaczego tylko 10% studentów mo¿e kszta³ciæ siê
na drugim kierunku? Przecie¿ w Polsce szkolni-
ctwo jest publiczne, jest milion dwieœcie tysiêcy
studentów – oko³o szeœæset, siedemset… chyba
szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy jest w niepublicz-
nych – którzy maj¹ wolnoœæ kszta³cenia, nie mu-
sz¹ p³aciæ za to. By³a w ogóle… Anglia wprowadzi-
³a dop³aty, Niemcy te¿ próbuj¹ je wprowadziæ. My
nie zgodziliœmy siê na to, ¿eby w uczelniach publi-
cznych kszta³cenie by³o op³acane przez studen-
tów. Skoro tak jest, to trzeba ograniczyæ mo¿li-
woœæ studiowania na drugim kierunku dla tych
najlepszych, tych 10%. I wydzia³ – mówiê o tym,
bazuj¹c na swoich doœwiadczeniach – który nie
ma swoich kandydatów na studia, ma ich kilku-
dziesiêciu, a nie kilkuset, nie mo¿e… No, otworzy
drugi kierunek i wtedy powiedz¹: o, my te¿ mamy
setkê czy dwustu. Z tym te¿ trzeba skoñczyæ. Tak
¿e to nie s¹ przypadkowe regulacje. Mówiê to na
podstawie w³asnego doœwiadczenia, Panie Sena-
torze, i myœlê, ¿e pana przekona³em.

Kwestia sportu. Jestem wielkim zwolennikiem
sportu, Panie Senatorze Bisztyga, przez dziewiêæ lat
by³em prezesem AZS, organizowa³em ró¿ne akcje
sportowe po to, aby anga¿owaæ studentów nie tylko
w sport wyczynowy, ale tak¿e… To mia³o charakter
rozwojowy, rozrywkowy, tak¿e wychowawczy. Dys-
kutowaliœmy o tym na posiedzeniu naszej Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, którego inspiratorem by³
senator Wiatr. Sporo na ten temat debatowaliœmy
po to, ¿eby zaanga¿owaæ siê… W ka¿dym razie uwa-
¿am – po raz kolejny powtórzê: na bazie swojego do-
œwiadczenia – ¿e w tej kwestii powinna byæ autono-
miczna decyzja uczelni. Jeœli chce dokszta³caæ…
proponowaæ ró¿ne æwiczenia sportowe, to jest to
wewnêtrzna, autonomiczna sprawa uczelni. Tak to
jest zorganizowane na Zachodzie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I ostatni pan senator Szaleniec. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Sidorowicz jeszcze.)

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To

przedostatni…)
Panie Senatorze, chcia³bym zadaæ pytanie, któ-

re jednoczeœnie kierujê do pani minister. Wiem,

¿e na posiedzeniu komisji by³a równie¿ dyskusja
o podwy¿ce p³ac – ta ustawa wywo³uje dyskusje
na ten temat. P³ace na uczelniach dla niektórych
pracowników s¹ rzeczywiœcie ¿enuj¹co niskie.

Czy pan senator móg³by tutaj, w obecnoœci ca-
³ej Izby, przekazaæ pewne informacje dotycz¹ce
planów w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Krótko dyskutowaliœmy na ten temat. Dysku-

towaliœmy dlatego, ¿e dostaliœmy od ró¿nych or-
ganizacji apelacje w tej sprawie. Muszê powie-
dzieæ, ¿e na uczelniach jest doœæ du¿a autonomia
– na ten temat z pewnoœci¹ wypowie siê pani mini-
ster – bo uczelnie dostaj¹ œrodki i to one w du¿ym
stopniu decyduj¹ o tym, ile komu zap³aciæ. Do-
datkowo to jest uwzglêdnione w tych regulacjach
prawnych, one daj¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Nie na wszy-
stkich uczelniach jest ¿enuj¹co niskie uposa¿e-
nie. Na wielu uczelniach rzeczywiœcie jest s³abe
wynagrodzenie, ale na wielu uczelniach jest te¿
bardzo dobre wynagrodzenie. I chcê powiedzieæ…
Ale to jest system niezadowalaj¹cy, my wszyscy
o tym wiemy – i, jak ju¿ mówi³em wczeœniej, na pe-
wno pani minister ustosunkuje siê do tego – dla-
tego zainspirowano akcjê, by podj¹æ, z tego, co
wiem, w 2013 r. pewne dzia³ania regulacyjne
zwiêkszaj¹ce dofinansowanie p³ac nawet do 30%.
Ale to wszystko trzeba zapisaæ w ustawie bud¿eto-
wej i trzeba do tego przygotowaæ bud¿et. Dzisiaj
nie mo¿emy tego wprowadziæ, dlatego ¿e bud¿et
jest ju¿ zdefiniowany, ograniczony, zosta³ zapisa-
ny na rok 2012. Nie mo¿emy, ¿e tak powiem, roz-
k³adaæ bud¿etu przez takie podejœcie. Problem
trzeba rozwi¹zaæ. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e my jako
parlamentarzyœci siê w to w³¹czamy, a minister-
stwo ju¿ nad tym pracuje. Wcale tutaj nikogo nie
usprawiedliwiam.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Podnoszo-

no w¹tek p³acowy. Moja skrzynka zosta³a zasy-
pana informacjami dotycz¹cymi przede wszyst-
kim z³ej sytuacji finansowej instytutów PAN.
W ¿yciu tak siê z³o¿y³o, ¿e po wyjœciu z wiêzienia
podj¹³em pracê jako technik sta¿ysta w Instytu-
cie Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej. Jes-
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tem g³êboko przekonany, ¿e to by³ kawa³ dobrej
lekcji rzetelnego i uczciwego podejœcia do nauki
i do przygotowywania ludzi do wykonywania te-
go po¿ytecznego zawodu.

Czy w ramach prac nad tymi regulacjami naszej
specjalnej uwagi nie wymaga sytuacja p³acowa
pracowników PAN? W jednym z wpisów profesor –
jeden z profesorów PAN – pisze mi o dokonaniach,
o kilkudziesiêciu wdro¿eniach itd., i pisze te¿, ¿e je-
dnoczeœnie cierpliwie czekano na to, ¿e kiedyœ sy-
tuacja p³acowa PAN zostanie rozwi¹zana. Czy
w ramach tych regulacji coœ wiemy na ten temat?

Senator Ryszard Górecki:
Chcê odpowiedzieæ panu senatorowi, ¿e na

chwilê obecn¹ te regulacje nie rozwi¹zuj¹ tej
sprawy. Ja sam zg³asza³em poprawkê – by³a to
proœba skierowana z zewn¹trz – ale tak napraw-
dê nie by³o to zgodne, nawet poprawka przygoto-
wana przez inicjatorów, z regulacjami prawnymi,
jeœli chodzi o ustawê i rozporz¹dzenia ministe-
rialne. Problem, o którym mówi³ pan senator,
jest du¿y; w czêœci instytutów Polskiej Akademii
Nauk jest to bardzo du¿y problem. Ale z tego wy-
nika te¿, ¿e s¹ b³êdy w zarz¹dzaniu instytutami
i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Na-
uk – ten problem te¿ muszê rozwi¹zaæ. Jest wiele
problemów – mówiê otwarcie – zwi¹zanych z za-
rz¹dzaniem Polsk¹ Akademi¹ Nauk, które musi-
my rozwi¹zaæ. To zostanie uwzglêdnione w mate-
ria³ach… w pracach dotycz¹cych przygotowania
tych regulacji prawnych i to zostanie uwzglê-
dnione, z tego, co wiem od ministerstwa,
w 2013 r. Mo¿e pani minister te¿ na ten temat
bardziej szczegó³owo, kilka zdañ uzupe³nia-
j¹cych, powie.

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

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam precyzyjne pytanie, tak ¿e te¿ pro-

si³bym pana senatora sprawozdawcê o precyzyj-
n¹ odpowiedŸ.

Czy by³o dyskutowane stanowisko wobec tej
nowelizacji uczelni niepublicznych zrzeszonych
w Polskim Zwi¹zku Pracodawców Prywatnych
Edukacji PKPP „Lewiatan”? Ja otrzyma³em takie
stanowisko i jestem ciekaw, czy podczas obrad
komisji to stanowisko by³o dyskutowane, a jeœli
tak, to jak komisja siê do niego ustosunkowa³a.
Dziêkujê.

Senator Ryszard Górecki:

Nie by³o takiego stanowiska, ja przynajmniej go
nie otrzyma³em, nikt nie zg³asza³… Z informacji,
które do mnie dotar³y, wynika, ¿e te problemy by³y
dyskutowane na poziomie ministerstwa w poro-
zumieniu z KRASP i KRZaSP.

Uczelnie publiczne tak naprawdê powinny byæ
zadowolone, bo sporo regulacji prawnych zawar-
tych w tych zapisach wspomaga ich mo¿liwoœci
kszta³cenia, mam tu na myœli, miêdzy innymi, re-
gulacje prawne dotycz¹ce firmowania kierunków
kszta³cenia, regulacje prawne w obszarze autono-
mii w zarz¹dzaniu tymi uczelniami. Wiêc tak na-
prawdê na tym sporo skorzysta³y tak¿e uczelnie
niepubliczne. Uczelnie niepubliczne chcia³y mieæ
dofinansowanie na kszta³cenie studentów. Maj¹
mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania na prowa-
dzenie studiów doktoranckich i kierunków zama-
wianych, jeœli wygraj¹ konkurs. To dotyczy tak¿e
badañ naukowych. Na przyk³ad Szko³a Wy¿sza
Psychologii Spo³ecznej jest jedn¹ z tych uczelni,
które maj¹ najwiêksz¹ liczbê grantów dofinanso-
wanych przez ministerstwo na realizowane bada-
nia, SWPS ma te¿ kierunki zamawiane. Tak wiêc
kilka dobrych uczelni prywatnych mo¿e to robiæ
i robi. Ja powiem tak: nie narzekajmy, bo te spra-
wy trzeba jakoœ rozwi¹zaæ. Przecie¿ nie ka¿demu
trzeba dawaæ pieni¹dze tylko dlatego, ¿e zawi¹za³
inicjatywê i teraz musi dostaæ pieni¹dze, bo mu
siê nale¿¹. To jest prywatna inicjatywa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, czy komisja

doliczy³a siê, ile jest odes³añ wykonawczych do
ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa, który
ma w drodze rozporz¹dzenia okreœliæ dalsze pra-
wo. Czy komisja siê doliczy³a, ile jest takich ode-
s³añ, i czy przynajmniej z jednym takim rozpo-
rz¹dzeniem mia³a okazjê siê zapoznaæ? Dziêkujê
bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, wystarczy wejœæ na stronê in-

ternetow¹ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego, tam jest wiele takich rozporz¹dzeñ. Ale
myœmy na ten temat nie dyskutowali. Dziesi¹tki
tych rozporz¹dzeñ s¹ ju¿ gotowe, wiele z nich bê-
dzie wprowadzanych, o czym jest mowa w usta-
wie. Myœlê, ¿e jeœli chcia³by pan mieæ wiêcej infor-
macji na ten temat, to trzeba siê zg³osiæ do pani
minister, bo ja nie mam szczegó³owych informacji
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w tej sprawie i my na ten temat nie dyskutowaliœ-
my. Ja dzisiaj wchodzi³em na tê stronê i patrzy³em
na pewne rozporz¹dzenia. S¹ na przyk³ad liczne
programy nawi¹zuj¹ce do ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki, dotycz¹ce mobilnoœci i in-
nych zagadnieñ, i z tego naprawdê du¿o zosta³o
ju¿ wprowadzonych w ¿ycie. Tylko to wszystko
trzeba monitorowaæ samemu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zakoñczyliœmy ju¿ seriê pytañ do sprawozdaw-

cy.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d,

pos³ów oraz komisjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster nauki i szkolnictwa wy¿szego.

Czy pani minister chcia³aby siê wypowiedzieæ?
Proszê bardzo.

Bardzo sobie cenimy obecnoœæ pani minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Przede wszystkim pragnê bardzo serdecznie

podziêkowaæ panu profesorowi Góreckiemu, se-
natorowi sprawozdawcy, prezesowi Polskiej Aka-
demii Nauk za to, ¿e tak wnikliwie przedstawi³ na-
sze zmiany legislacyjne i potrafi³ tak znakomicie
przekazaæ swoj¹ wiedzê z zakresu tej nowelizacji.

Jeœli pañstwo pozwolicie, to teraz skupiê siê na
trzech sprawach, aby póŸniej móc odpowiadaæ na
pytania.

Pierwsza sprawa dotyczy tego, w jakim zakresie
by³ prowadzony dialog i konsultacje spo³eczne.
Otó¿ za³o¿enia do nowelizacji ustawy zosta³y
przedstawione w kwietniu 2008 r. w kancelarii
premiera. Od tego czasu prowadziliœmy bardzo in-
tensywny dialog ze œrodowiskiem akademickim,
zwi¹zkami zawodowymi, przedstawicielami stu-
dentów, doktorantów itd. To doprowadzi³o do tego,
¿e w drodze konsensusu zaproponowaliœmy pew-
ne rozwi¹zania, które trafi³y najpierw na posiedze-
nie rz¹du, a po przyjêciu przez rz¹d – do Sejmu
i Wysokiego Senatu. I jeszcze w Sejmie, podczas
posiedzenia komisji sejmowej i potem g³osowañ
sejmowych, uwzglêdniliœmy wiele uwag, które na-
p³ywa³y od zwi¹zków zawodowych.

Miêdzy innymi, postulat zwi¹zków zawodo-
wych dotycz¹cy utrzymania stosunku mianowa-
nia osób, które wczeœniej by³y zatrudnione, na
przyk³ad na stanowisku adiunkta czy docenta,

i które zgodnie ze stanowiskiem rz¹du mia³y stra-
ciæ ten stosunek pracy na rzecz zatrudnienia kon-
traktowego, czyli umowy o pracê. Poniewa¿ by³a
inicjatywa poselska, aby zmieniæ ten zapis, rz¹d
zgodzi³ siê, aby osoby zatrudnione na podstawie
stosunku mianowania wczeœniej, przed wejœciem
w ¿ycie ustawy, pozosta³y zatrudnione na podsta-
wie tego samego stosunku pracy – czyli mianowa-
nie pozosta³o.

Po drugie, w propozycji rz¹dowej by³o rozwi¹za-
nie mówi¹ce o tym, i¿ dla przejrzystoœci ca³ego sys-
temu, tak jak to wprowadziliœmy w ustawach o na-
uce, nale¿y zlikwidowaæ ca³kowicie stanowisko do-
centów. Oznacza³o to, ¿e osoby, które zosta³y za-
trudnione na stanowiskach docentów wczeœniej,
przed wejœciem w ¿ycie ustawy, straci³yby to sta-
nowisko po wejœciu w ¿ycie rz¹dowego projektu.
Uwzglêdniaj¹c wnioski zwi¹zków zawodowych,
uwzglêdniaj¹c równie¿ wnioski pos³ów, na posie-
dzeniu komisji senackiej wprowadziliœmy zapis
mówi¹cy o tym, ¿e osoby zatrudnione na stanowis-
kach docentów pozostaj¹ na tych stanowiskach
nadal, w zasadzie a¿ do koñca swojej pracy na
uczelni. Tak ¿e chocia¿by te dwa przyk³ady poka-
zuj¹, ¿e rz¹d poprzez dialog próbowa³ wypracowaæ
pewien konsensus nie tylko ze œrodowiskami pro-
fesorów, studentów czy doktorantów, ale tak¿e ze
zwi¹zkami zawodowymi. I to by³o naszym celem.

Pragnê przypomnieæ, ¿e podczas uchwalania
ustaw o nauce – to by³o szeœæ ustaw, jak pañstwo
pamiêtacie – w zasadzie uda³o siê osi¹gn¹æ kon-
sensus równie¿ w Sejmie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wówczas osi¹gnêliœmy nieomal¿e jednomyœlnoœæ
w g³osowaniu w przypadku wszystkich ustaw
o nauce.

Ja rozumiem, ¿e ustawa o szkolnictwie wy¿-
szym mo¿e budziæ wiêcej emocji, ale chcê powie-
dzieæ, ¿e pracuj¹c nad t¹ ustaw¹ o wiele d³u¿ej ni¿
nad ustawami o nauce, staraliœmy siê wypraco-
waæ system, który, po pierwsze, pogodzi oba sek-
tory – i publiczny, i niepubliczny – a po drugie, do-
prowadzi do osi¹gniêcia celów, na których nam
zale¿y, czyli promowania uczelni, które s¹ bar-
dziej przyjazne studentom, otwarcia na rozwi¹za-
nia europejskie i zachodnie, a tak¿e otwarcia na
gospodarkê. Dla rz¹du szczególnie wa¿ne jest to,
aby uczelnie polskie nie funkcjonowa³y w naszym
kraju jak w wie¿y z koœci s³oniowej, tylko ¿eby rze-
czywiœcie mog³y siê restrukturyzowaæ i wprowa-
dzaæ takie zmiany, które s¹ znane uczelniom kra-
jów europejskich. Istot¹ tej ustawy jest przede
wszystkim to, ¿e w du¿ej czêœci przepisy maj¹
charakter fakultatywny, to znaczy daj¹ uczel-
niom mo¿liwoœæ wprowadzenia pewnych zmian,
ale jeœli uczelnie nie chc¹ z tych mo¿liwoœci sko-
rzystaæ, to mog¹ funkcjonowaæ wedle starych za-
sad, bez wzglêdu na to, czy chodzi o wybory czy
powo³anie rektora, czy te¿ o sposób podzia³u kom-
petencji miêdzy senatem i rektorem etc. Najistot-
niejsze jest chyba to, ¿e uda³o siê doprowadziæ do
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sytuacji, w której uczelnie polskie bêd¹ bardziej
otwarte na œwiat, dziêki rozwi¹zaniom, które by³y
tu dyskutowane – chodzi o uprawnienia habilita-
cyjne dla wybitnych naukowców z zagranicy,
mo¿liwoœæ przedk³adania rozprawy doktorskiej
i obrony w jêzyku angielskim lub w jêzykach bê-
d¹cych przedmiotem badañ, zniesienie ograni-
czeñ dotycz¹cych liczby zagranicznych recenzen-
tów bior¹cych udzia³ w przewodach doktorskich
czy wreszcie to, o czym tu nie mówiono, a co by³o
jedn¹ z powa¿nych s³aboœci naszego systemu.
Otó¿ dotychczas uznawalnoœæ dyplomów, nie tyl-
ko dyplomów magistra czy licencjata, ale tak¿e
dyplomu œwiadcz¹cego o uzyskaniu stopnia do-
ktora czy doktora habilitowanego, realizowana
by³a na zasadzie umów bilateralnych, a wiêc uz-
nawane by³y dyplomy z Rosji czy Bia³orusi, ale ju¿
dyplom z Harvardu nie by³ w Polsce uznawany. To
by³ jeden z najwiêkszych problemów. Absolwenta
Harvardu nie mo¿na by³o na przyk³ad zatrudniæ
w administracji publicznej.

Nie chcê przed³u¿aæ mojej wypowiedzi, zreszt¹
pan senator Górecki bardzo dobrze zaprezento-
wa³ ustawê. Wola³abym w tej chwili przejœæ do od-
powiedzi na pañstwa pytania, bo spodziewam siê,
¿e bêdzie ich wiele. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Oczywiœcie nie mo¿e ono przekra-
czaæ jednej minuty.

Jako pierwszy pan senator Ortyl.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, chcia³bym pani powiedzieæ, mo-

¿e przybli¿yæ, ¿e zastawi³a pani pewn¹ pu³apkê na
uczelnie publiczne. Nie wiem, czy zrobi³a to pani
œwiadomie, czy nie. Chodzi o nowy artyku³,
art. 100a. Chcia³bym pani¹ zapytaæ, od kiedy li-
czy siê ten okres nie d³u¿szy ni¿ piêæ ostatnich lat,
w których strata przekracza 25% dotacji otrzyma-
nej z bud¿etu pañstwa. To jest jedno pytanie.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Ja nie wiem, o co chodzi.)

Pytanie drugie. Proponuje pani powo³anie osoby
pe³ni¹cej obowi¹zki rektora, czyli swoistego komi-
sarza. Mam pytanie, czy to bêdzie ktoœ z senatu,
czy to ma byæ jakiœ mened¿er. Czy s¹ co do tego ja-

kieœ wymagania? Pytam, bo ustawa, przepisy
w tym kszta³cie tego nie przewiduj¹, wiêc bêdzie to
nale¿a³o do uznania pani minister. Z tego, co rozu-
miem, pani mo¿e powiedzieæ, kogo pani powo³a,
ale za pani nastêpcê ju¿ nie mo¿e pani gwaranto-
waæ. Mam pytanie, dlaczego komisarza powo³uje
siê na okres w ogóle niezwi¹zany z kadencj¹. Gdy-
by on mia³ byæ dwa lata, a na przyk³ad po roku pla-
nowo mia³yby siê odbyæ wybory, to zostaje z³ama-
na kadencyjnoœæ. Pani tu ³amie kadencyjnoœæ, nie
pozwala samodzielnej uczelni wybraæ nowego re-
ktora, który z powodzeniem móg³by prowadziæ
program naprawczy. To jest zaskakuj¹cy przepis,
nie spe³nia on standardów œwiatowych, o których
mówi³ senator sprawozdawca.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Z tego, co rozumiem, w³aœnie na tym polega pu-

³apka zastawiona na uczelnie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie, o pu³apce to ja

jeszcze powiem.)
To poproszê o sprecyzowanie pierwszego pytania,

poniewa¿ nie bardzo wiem, o co pan senator pyta³.

Senator W³adys³aw Ortyl:
O pu³apce nie mogê mówiæ, bo to jest pytanie.

Pu³apkê omówiê w wyst¹pieniu, bo zapisa³em siê
do dyskusji.

Sprawa jest nastêpuj¹ca. Mam pytanie, od kie-
dy pani zacznie liczyæ ten okres. Ustawa wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: 1 paŸdziernika 2011 r.)

Dobrze, dobrze, 1 paŸdziernika 2011 r.
Od kiedy pani zacznie liczyæ piêæ ostatnich lat,

w ci¹gu których strata przekracza 25% kwoty do-
tacji z bud¿etu? Od kiedy? Czy to bêdzie liczone do
ty³u? Z tego, co rozumiem, to jest pewnego rodza-
ju podpu³apka, bo tamta pu³apka zastawiona na
uczelnie publiczne jest trochê szersza.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Dobrze, rozumiem.
Panie Senatorze, nie maj¹c jeszcze tych roz-

wi¹zañ prawnych, staraliœmy siê monitorowaæ fi-
nanse publiczne uczelni. Zreszt¹ ostatnia kontrola
NIK przeprowadzona zarówno w ministerstwie, jak
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i w uczelniach wy¿szych wykaza³a, ¿e nadzór nie
jest prowadzony zbyt szczegó³owo. St¹d zapisy,
które zmieniaj¹ ustawê, pozwalaj¹ce na prowadze-
nie bardziej œcis³ego nadzoru nad finansami publi-
cznymi uczelni publicznych. Problem polega na
tym, ¿e musimy czuwaæ przede wszystkim nad do-
brem studentów i pilnowaæ, aby nie powsta³a sy-
tuacja, w której mo¿e dojœæ do bankructwa uczelni
publicznej. My analizowaliœmy sytuacjê finansow¹
uczelni publicznych i okaza³o siê, ¿e podejmowa-
nie pewnych dzia³añ przez rektorów bardzo szybko
mo¿e poprawiæ stan finansowy uczelni publicznej.
By³ to miêdzy innymi przyk³ad UMCS w Lublinie.
Nie bêdê siê zag³êbia³a w szczegó³y, chodzi o to, ¿e
uczelnia mia³a bardzo wysokie zad³u¿enie, gro¿¹ce
jej niewyp³acalnoœci¹, a po wprowadzeniu pew-
nych rozwi¹zañ strukturalno-organizacyjnych
uda³o siê wyjœcie z kryzysu finansowego ju¿ po
dwóch latach. Obecnie Uniwersytet Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie ma nadwy¿kê finanso-
w¹, a nie deficyt. Ma³o tego, wprowadzi³ specjalny
fundusz prorozwojowy s³u¿¹cy realizacji strategii
uczelni. Nie jest to zatem pu³apka, tylko mo¿liwoœæ
udzielenia pomocy uczelniom w sytuacji, w której
mo¿e dojœæ do utraty p³ynnoœci finansowej.

Okres tych piêciu lat bêdziemy liczyæ od po-
cz¹tku, od wejœcia w ¿ycie ustawy, Panie Senato-
rze, czyli od 1 paŸdziernika 2011 r., te piêæ lat bê-
dzie liczone do przodu od 1 paŸdziernika 2011 r.

S¹dzê, ¿e ka¿dy odpowiedzialny minister bêdzie
musia³ monitorowaæ uczelnie z punktu widzenia
ich funduszy publicznych, aby poprzez niew³aœci-
we zarz¹dzanie nie doprowadziæ do ich bankru-
ctwa. To jest odpowiedzialnoœæ pañstwa za uczel-
nie, przede wszystkim za uczelnie publiczne, fi-
nansowane ze œrodków z bud¿etu pañstwa.

Sprawa komisarza. Panie Senatorze, nie ma
komisarza, jest pe³ni¹cy obowi¹zki rektora w sy-
tuacji, w której okazuje siê, ¿e rektor doprowadza
do nadzwyczajnego zad³u¿enia uczelni, ale te¿
w porozumieniu z senatem nie proponuje strate-
gii wyjœcia z sytuacji kryzysowej. Dopiero wtedy
gdy program naprawczy zaproponowany przez
uczelniê nie bêdzie satysfakcjonowa³ ministra,
bowiem nie pozwoli na to, aby uczelnia poprawi³a
swoj¹ sytuacjê finansow¹, minister mo¿e wkro-
czyæ i mianowaæ osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki rekto-
ra, nie komisarza, lecz osobê pe³ni¹ca obowi¹zki
rektora, aby mo¿na by³o doprowadziæ do sytuacji,
w której uczelnia przetrwa kryzys finansowy.
Osoby, które najbardziej mog¹ na tym straciæ, to
nie tylko pracownicy uczelni, ale tak¿e studenci
i my musimy szczególnie dbaæ o ich interesy, a za-
tem pilnowaæ, aby uczelnia raptem nie zbankru-
towa³a i pañstwo nie musia³o jej zamykaæ. To s¹
zapisy, które maj¹ chroniæ uczelnie publiczne,
tak¿e w sytuacji ni¿u demograficznego, przed
mo¿liwoœci¹ bankructwa.

Chcia³abym dodaæ, bo to te¿ jest wa¿ne, ¿e zda-
rzy³ siê ju¿ przypadek, i¿ minister musia³ interwe-
niowaæ w sytuacji, gdy rektor prowadzi³ nieodpo-
wiedni¹ politykê nie tylko finansow¹, ale tak¿e per-
sonaln¹. Jest to jedna z uczelni w Gdañsku. Musie-
liœmy tam interweniowaæ, tak aby dosz³o do zmiany
rektora. Gdy przyjrzeliœmy siê póŸniej stanowi fi-
nansowemu uczelni, to okaza³o siê, ¿e zagro¿enie
by³o zwi¹zane nie tylko z tym, ¿e rektor dzia³a³ nie-
zgodnie z prawem, ale zad³u¿y³ on uczelniê do tego
stopnia, ¿e do tej pory musimy j¹ ratowaæ przed
bankructwem, wspomagaæ j¹, aby przetrwa³a.

Tak ¿e dotyczy to wyj¹tkowych, szczególnych
przypadków. Nie s¹dzê, ¿eby to by³o zjawisko ma-
sowe, ¿eby jakikolwiek minister masowo powo³y-
wa³ osoby, które bêd¹ pe³niæ obowi¹zki rektora.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zió³kowski.
Panie Marsza³ku, bardzo proszê.

Senator Marek Zió³kowski:
Pani Minister, chcia³bym wróciæ do pytañ, któ-

re zadawano ju¿ panu senatorowi Góreckiemu.
Chodzi mi o sytuacjê materialn¹ pracowników
szkolnictwa wy¿szego, a zw³aszcza PAN. Rozu-
miem, ¿e w tej ustawie regulacji podnosz¹cych
uposa¿enie w³aœciwie nie ma. By³y d³u¿sze dys-
kusje na ten temat. Chcia³bym w zwi¹zku z tym
zapytaæ, jakie s¹ plany rz¹du dotycz¹ce podnie-
sienia uposa¿eñ w jednym i drugim sektorze,
i szkolnictwa wy¿szego, i PAN. Bo s¹dzê, ¿e te upo-
sa¿enia, je¿eli chodzi o Polsk¹ Akademiê Nauk, s¹
zdecydowanie poni¿ej tego, czego mo¿na oczeki-
waæ, zw³aszcza w porównaniu z nauczycielami.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Tak…)

Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ, jak to ma
wygl¹daæ dalej, poniewa¿ w moim mniemaniu to
obecne rozwi¹zanie nie jest zadowalaj¹ce, nie ma
tutaj ¿adnej w¹tpliwoœci…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Bardzo dziêkujê.
Tak, rz¹d ma œwiadomoœæ, ¿e w szczególnoœci

po wprowadzeniu podwy¿ek dla nauczycieli sy-
tuacja kadry akademickiej, czy to w instytutach
Polskiej Akademii Nauk, czy w uczelniach wy¿-
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szych, nie jest satysfakcjonuj¹ca. Ostatnia pod-
wy¿ka, któr¹ wprowadziliœmy, by³a zrealizowana
w 2009 r., a w latach 2010 i 2011 jesteœmy na tym
samym poziomie, nie ma mowy o ¿adnych pod-
wy¿kach. Problem polega nie tylko na tym, ¿e obo-
wi¹zuje nas regu³a wydatkowa, ale równie¿ na
tym, ¿e w zasadzie poziom wynagrodzeñ zale¿y nie
tylko od œrodków bud¿etowych, ale tak¿e od do-
chodów w³asnych uczelni czy te¿ instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk.

Prawd¹ jest, ¿e s¹ bardzo du¿e ró¿nice w tym
systemie wynagrodzeñ. Ja mam materia³y, z któ-
rych wynika, jak ogromne s¹ ró¿nice w poziomie
wynagrodzeñ na poszczególnych stanowiskach
miêdzy uczelniami czy te¿ miêdzy instytutami na-
ukowymi. Ciekawe jest to, ¿e te ró¿nice s¹ du¿o
wy¿sze w instytutach naukowych PAN ni¿
w uczelniach. Na przyk³ad bior¹c pod uwagê œre-
dni¹ p³acê profesorów, adiunktów, asystentów
czy te¿ pozosta³ych pracowników w uczelniach
akademickich, mo¿na powiedzieæ, ¿e œrednia
uczelni, w której jest najwy¿sze wynagrodzenie
profesorów, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, wynosi 12 tysiêcy 95 z³, a Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego – 6 tysiêcy 931 z³. Pokazuje to,
¿e w jednej uczelni wynagrodzenie profesora wy-
nosi po³owê tego, co w drugiej. Wynagrodzenie ad-
iunkta w uczelni, w której jest ono najwy¿sze – to
z kolei jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach – to 6 tysiêcy 769 z³, a na UMCS ju¿ 4 tysi¹ce
89 z³. Mówiê tutaj nie tylko o wynagrodzeniu pod-
stawowym, ale ³¹cznie z wszystkimi dodatkami
funkcyjnymi etc. Asystenci na Uniwersytecie
Œl¹skim zarabiaj¹ 1 tysi¹c 959 z³, a na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Krakowie 4 tysi¹ce 395 z³.
Pokazujê tu ró¿nice.

Teraz proszê zwróciæ uwagê, jakie s¹ ró¿nice
w instytutach naukowych Polskiej Akademii Na-
uk. W Instytucie Maszyn Przep³ywowych, gdzie
profesorowie maj¹ najwy¿sze wynagrodzenie, œre-
dnia wynosi 12 tysiêcy 224 z³, a w Instytucie Hi-
storii Nauki 3 tysi¹ce 672 z³. To pokazuje, ¿e tak
jak w uczelniach wy¿szych rozpiêtoœæ w p³acach
siêga dwukrotnoœci, tak tutaj mo¿e byæ cztery ra-
zy mniej, profesor zarabia 3 tysi¹ce 600 z³. Na sta-
nowisku adiunkta i docenta w Centrum Fizyki
Teoretycznej zarabia siê ponad 10 tysiêcy z³,
a w Instytucie Nauk Prawnych tylko 2 tysi¹ce
218 z³. To pokazuje potê¿n¹ rozbie¿noœæ w finan-
sowaniu.

Odpowiedzia³abym, ¿e wysokoœæ tych wyna-
grodzeñ w du¿ym stopniu zale¿y nie tylko od po-
zyskiwania œrodków zewnêtrznych, ale tak¿e od
talentów w³adz zarz¹dzaj¹cych instytutami czy
uczelniami.

Bior¹c pod uwagê, ¿e w instytutach Polskiej
Akademii Nauk zdarzaj¹ siê takie wynagrodze-
nia, o jakich powiedzia³am, czyli 2 tysi¹ce dla ad-

iunkta czy docenta albo 3 tysi¹ce 600 z³ dla pro-
fesora, ale te¿ stosunkowo niskie s¹ p³ace
w szkolnictwie wy¿szym, rz¹d planuje wprowa-
dzenie podwy¿ki wynagrodzeñ po tym, gdy regu-
³a wydatkowa przestanie nas obowi¹zywaæ. Za-
k³adamy, ¿e nast¹pi to nie póŸniej ni¿ w roku
2013. Zale¿y nam na tym, aby podwy¿ek dokony-
wano stopniowo, tak jak proponowa³y to zwi¹zki
zawodowe, w latach 2013, 2014 i 2015 r., ale tak-
¿e na tym, aby zrobiæ to ju¿ po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy i aby mo¿na by³o wprowadziæ w drodze
szybkiej nowelizacji poselskiej zmiany w usta-
wach o Polskiej Akademii Nauk i o szkolnictwie
wy¿szym, zapewniaj¹ce te sztywne wydatki od
2013 r., abyœmy mieli gwarancjê finansowania
podwy¿ki p³ac.

Do tego trzeba dodaæ, ¿e ja ju¿ wyst¹pi³am do
ministra finansów o zwiêkszenie planu wydatków
na naukê i na szkolnictwo wy¿sze w latach
2012–2015, z uwzglêdnieniem tych podwy¿ek.
Maj¹c wiêc pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e trzeba poprawiæ
system, liczê na to, ¿e ten system bêdzie siê sam
poprawia³ po wprowadzeniu ustawy, poniewa¿
przy wykorzystaniu talentów mened¿erskich re-
ktorów i dyrektorów instytutów ta sytuacja mo¿e
siê powoli zmieniaæ, ale chcemy jeszcze w tej ka-
dencji przeprowadziæ – odrêbnie – szybk¹ noweli-
zacjê tych dwóch ustaw, razem ze zmianami doty-
cz¹cymi uprawnieñ prezydenta Rzeczypospolitej
w stosunku do profesorów tytularnych, i to bêdzie
gwarantowaæ te podwy¿ki, o których powiedzia-
³am.

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

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Minister, kompletnie mnie nie przekona³y

argumenty senatora sprawozdawcy dotycz¹ce
kwestii obligatoryjnoœci wychowania fizycznego
na uczelniach. Sport akademicki zawsze by³ mo-
torem napêdowym rozwoju sportu w ogóle,
a szczególnie niektórych dziedzin sportowych.
Ciekaw jestem argumentacji ministerstwa, cie-
kaw jestem przyczyn likwidacji wychowania fizy-
cznego.

Kiedyœ m³ody cz³owiek koñczy³ zajmowanie siê
sportem w wojsku. Dzisiaj ju¿ nie ma naboru do
wojska, ta granica obni¿y³a siê do czasów stu-
diów, a teraz mia³aby siê obni¿yæ do czasu szko³y
œredniej. Generalnie wp³ynie to negatywnie na
rozwój fizyczny m³odych ludzi, ale tak¿e, jak mó-
wiê, ten aspekt sportowy jest bardzo wa¿ny. Prze-
cie¿ to nie bêdzie mobilizowa³o do rozbudowy bazy
sportowej itd., a wrêcz przeciwnie. Tak wiêc uwa-
¿am, ¿e to przyniesie bardzo powa¿ne skutki, re-
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perkusje dla sportu w ogóle. I bardzo jestem cie-
kaw, Pani Minister, jak w uzgodnieniach miêdzy-
resortowych reagowa³ na to pan minister sportu.
Czy protestowa³, czy uwa¿a³, ¿e nie ma z tym wiêk-
szego problemu?

I drugie pytanie. Wspomnia³a pani w swojej
wstêpnej wypowiedzi, ¿e ta ustawa stara siê pogo-
dziæ interesy uczelni niepublicznych i publicz-
nych. Prosi³bym, ¿eby pani w dwóch, trzech zda-
niach powiedzia³a, w jakim zakresie dokonane zo-
sta³y zmiany, które godz¹ te interesy. Jakie klu-
czowe postulaty uczelni niepublicznych, które
ci¹gle czuj¹ siê poszkodowane dotychczasowymi
zapisami ustawowymi, zosta³y ewentualnie
spe³nione w ustawie? Dziêkujê bardzo.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Panie Senatorze, przede wszystkim stanowczo

dementujê to, ¿e likwidujemy wychowanie fizy-
czne w szko³ach wy¿szych. My nie likwidujemy
wychowania fizycznego w szko³ach wy¿szych,
ma³o tego, to jest wpisane w art. 13 jako jedno
z podstawowych zadañ uczelni. Dba³oœæ o rozwój
kultury fizycznej studentów to jest jedno z pod-
stawowych zadañ uczelni, zapisane w art. 13
ustawy.

Dlaczego mówiê, ¿e z pewnoœci¹ nie likwiduje-
my wychowania fizycznego w szko³ach, dlatego ¿e
pan patrzy na ustawê jakby z punktu widzenia re-
gulacji z 2005 r., bez uwzglêdnienia tego, ¿e my
wprowadzamy autonomiê uczelni w zakresie
kszta³towania programów i nie mo¿emy… Mini-
ster nie dekretuje ju¿ w tej chwili programów nau-
czania i nie okreœla, czy w danym programie ma
byæ wychowanie fizyczne, czy te¿, nie wiem, nau-
czanie przedsiêbiorczoœci – by³y te¿ takie wnioski
– poniewa¿ teraz bêdzie to zale¿a³o od uczelni. Ale
w³aœnie w zwi¹zku z wprowadzaniem krajowych
ram kwalifikacji i programów nauczania minister
nie tylko bêdzie nadzorowaæ uczelnie pod k¹tem
tego, czy rozwijaj¹ kulturê fizyczn¹ poprzez zajê-
cia dydaktyczne, bo tak jest du¿o ³atwiej ni¿ po-
przez budowanie specjalnych obiektów sporto-
wych, i wprowadzanie studentów do coraz bar-
dziej licznych sekcji sportowych. Ponadto w roz-
porz¹dzeniu o warunkach realizacji kierunków
studiów zwi¹zanych z wprowadzeniem KRK zapi-
szemy, ¿e jest obowi¹zek realizacji… To jest ju¿
wpisane pod has³em „umiejêtnoœci”, w koñcu mó-
wimy, ¿e uczelnia musi rozwijaæ zarówno wiedzê
studentów, jak i umiejêtnoœci studentów. Bêdzie
wiêc expressis verbis zapisane, ¿e w³aœnie uczel-
nia bêdzie odpowiadaæ za realizacjê zadañ dydak-
tycznych równie¿ z zakresu wychowania fizyczne-
go. I jak powiedzia³am, bêdzie to nadzorowane

przez wszystkie organy, szczególnie przez Polsk¹
Komisjê Akredytacyjn¹.

Jeœli chodzi o uczelnie niepubliczne i publicz-
ne, to przede wszystkim trzeba powiedzieæ, i¿ nam
zale¿y na tym, aby pozosta³y dwa sektory w obli-
czu oczekiwanego ni¿u demograficznego. Zaczy-
namy go ju¿ w tej chwili obserwowaæ, ale z bie-
giem czasu bêdzie coraz wiêkszy, dlatego w³aœnie
staraliœmy siê wprowadziæ takie rozwi¹zania, któ-
re bêd¹ nagradza³y najlepsze uczelnie albo naj-
lepsze kierunki studiów, bez wzglêdu na to, jaki
sektor reprezentuj¹.W ten sposób dedykowana
jest ca³a dotacja projakoœciowa, na któr¹ mamy
przeznaczone 250 milionów z³ rocznie. Dotacja ta
bêdzie trafia³a na kierunki studiów, które uzyska-
³y czy uzyskaj¹ ocenê wyró¿niaj¹c¹, niezale¿nie
od sektora, a wiêc mo¿e byæ to i uczelnia publicz-
na, i niepubliczna, musi tylko uzyskaæ ocenê wy-
ró¿niaj¹c¹ nadan¹ przez komisjê akredytacyjn¹.
A w tej chwili mamy ju¿ uczelnie niepubliczne,
które maj¹ kierunki studiów z ocen¹ wyró¿nia-
j¹c¹, na przyk³ad w Wy¿szej Szkole Psychologii
Spo³ecznej. Ponadto, co te¿ wydaje mi siê wa¿ne,
prowadzenie studiów doktoranckich przez uczel-
nie niepubliczne bêdzie finansowane w ten sam
sposób jak na uczelniach publicznych. Student
doktorant jest liczony jak piêciu studentów zwyk-
³ych, w zwi¹zku z tym te uczelnie, które dotych-
czas inwestowa³y we w³asn¹ kadrê i maj¹ tê kadrê
na tyle dobr¹, ¿e uzyska³y uprawnienia do prowa-
dzenia studiów doktoranckich nadawane przez
Centraln¹ Komisjê do spraw Stopni i Tytu³ów,
uzyskaj¹ finansowanie studiów doktoranckich.
No i wreszcie, co chyba jest najwa¿niejsze, stu-
denci doktoranci bêd¹ uzyskiwaæ dofinansowa-
nie do stypendiów, bez wzglêdu na to, na jakiej
uczelni studiuj¹.

Chcia³abym dodaæ, ¿e w zasadzie ju¿ od tego ro-
ku, od 2011 r., nastêpuje pewien prze³om w finan-
sowaniu uczelni niepublicznych, poniewa¿ na
podstawie przeprowadzonej kategoryzacji jedno-
stek siedemdziesi¹t cztery jednostki, czyli wy-
dzia³y, instytuty uczelni niepublicznych, otrzy-
ma³y finansowanie na prowadzenie badañ i zakup
infrastruktury w dotacji statutowej. Jeœli weŸmie-
my pod uwagê, ¿e wczeœniej dotacje otrzymywa³o
du¿o mniej uczelni ni¿ po³owa z tej wymienionej
liczby, a jeszcze wczeœniej to w zasadzie na pal-
cach jednej rêki mo¿na by³o wyliczyæ takie jedno-
stki, to oka¿e siê, ¿e te wydzia³y uczelni niepubli-
cznych, które prowadz¹ badania na wysokim po-
ziomie, równie¿ otrzymuj¹ dotacjê statutow¹.

I wreszcie ostatni argument dotycz¹cy dotacji
projakoœciowej zaproponowanej w tej ustawie.
Mieliœmy nastêpuj¹ce koncepcje pochodz¹ce ze
œrodowiska akademickiego: albo nale¿y stworzyæ
uczelnie flagowe, które bêd¹ otrzymywaæ wiêksze
finansowanie jako ca³a uczelnia, albo nale¿y
stworzyæ mechanizm, który pozwoli uczelniom,
nie tylko tym najlepszym, flagowym, rozwijaæ
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swoje najsilniejsze wydzia³y czy kierunki stu-
diów. Wybraliœmy tê drug¹ koncepcjê i dlatego
wprowadziliœmy system krajowych naukowych
oœrodków wiod¹cych, które bêd¹ uzyskiwaæ spec-
jalne finansowanie, i to stosunkowo wysokie,
z dotacji podmiotowej. Oznacza to, ¿e bêd¹ mog³y
przeznaczaæ te œrodki na cele, które same uznaj¹
za w³aœciwe, na przyk³ad na zatrudnianie osób
z zagranicy, stypendia dla m³odych naukowców
czy te¿ podwy¿szenie p³ac w tej jednostce. Chodzi
o w³aœnie o to, ¿eby ka¿da uczelnia mog³a siê kwa-
lifikowaæ, a nie tylko te dwie flagowe, które w tej
chwili mamy, ka¿da uczelnia, która ma bardzo
siln¹ jednostkê wewnêtrzn¹, silny wydzia³ czy sil-
ny kierunek studiów. Je¿eli chodzi o KNOW, to
bêdziemy przede wszystkim patrzeæ na poziom
nauki, a potem na oceny wyró¿niaj¹ce PKA etc.
Ten system pozwala na to, aby uczelnie publiczne
i niepubliczne konkurowa³y o status KNOW dla
swoich wydzia³ów.

To, co jest prawdziwym prze³omem, to rozpo-
czêcie finansowania w nauce i szkolnictwie wy¿-
szym ze œrodków strukturalnych. Wydaliœmy ju¿
ponad 1 miliard z³ ze œrodków strukturalnych na
rzecz uczelni niepublicznych, tylko ¿e w tym przy-
padku wszystkie œrodki s¹ przyznawane na pod-
stawie wyników konkursów. Trzeba wygraæ kon-
kurs i wtedy, bez wzglêdu na status, jaki ma dana
jednostka, czy jest uczelni¹ publiczn¹, czy nie, je-
œli przygotowa³a naprawdê wybitny, interesuj¹cy,
wa¿ny i oryginalny projekt, to uzyska finansowa-
nie. W ten sposób niektóre uczelnie niepubliczne
dosta³y naprawdê sporo œrodków. Zreszt¹ podob-
ne œrodki na uczelnie niepubliczne i na infra-
strukturê naukow¹ tych uczelni przyznawali
marsza³kowie z RPO. To, co jest wa¿ne, to fakt, ¿e
ze œrodków strukturalnych przyznawaliœmy dota-
cje nie tylko na laboratoria dla uczelni publicz-
nych i niepublicznych, ale te¿ na tak zwane pro-
jekty miêkkie, czyli dzia³ania podnosz¹ce poziom
dydaktyki, badania naukowe, a nawet infrastruk-
turê laboratoryjn¹.

Myœlê, ¿e pewne nasze spostrze¿enie pobudzi
pañstwa senatorów do refleksji. Otó¿ jeden z kon-
kursów adresowaliœmy do uczelni, które,
wspó³pracuj¹c ze sob¹ i wspó³pracuj¹c z gospo-
dark¹, potrzebuj¹ finansowania okreœlonego
urz¹dzenia badawczego. To urz¹dzenie badawcze
by³oby wykorzystywane wspólnie nie przez jedn¹
jednostkê, tylko przez dwie czy trzy. Ciekawe jest
tutaj to, ¿e wiêcej uczelni niepublicznych by³o go-
towych do tego typu wspó³pracy, stosunkowo
wiêcej by³o aplikacji i wniosków, wiêc wiêcej
otrzyma³y ni¿ uczelnie publiczne w tym zakresie.
I co jest ciekawe, du¿o wiêcej by³o tu takich, które
uznawa³y siê za takie, które maj¹ wysoki poten-
cja³ naukowy. Drugi konkurs by³ adresowany do
uczelni o wysokim potencjale naukowym i dydak-

tycznym; równie¿ chodzi³o o zakup sprzêtu ba-
dawczego. I tam du¿o wiêcej by³o w³aœnie uczelni
publicznych. Tak wiêc zgadzam siê, ¿e trzeba za-
cz¹æ mówiæ o tym, ¿e s¹ dobre i z³e uczelnie, bez
wzglêdu na sektor. Wyniki w tych konkursach po-
kazuj¹, ¿e tak jest rzeczywiœcie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Przeczytam teraz listê senatorów, którzy zapi-

sali siê dotychczas do zadania pytania: Kleina,
Ryszka, Klimowicz, Wittbrodt, Ortyl, Iwan, Arci-
szewska-Mielewczyk i Misio³ek.

Bardzo proszê o zadanie pytania – jeszcze pan
senator Augustyn, dobrze – pana senatora Kazi-
mierza Kleinê.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Minister, w œwietle ustawy, któr¹ w tej

chwili bêdziemy uchwalali, jest tak, ¿e minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego powo³uje pañstwo-
we wy¿sze szko³y zawodowe. Wczeœniej takie up-
rawnienie przys³ugiwa³o Radzie Ministrów.
Chcia³bym zapytaæ, czy w œwietle tej ustawy mo¿-
liwe jest tak¿e przekszta³cenie uczelni, która by³a
utworzona wspólnie przez samorz¹d wojewódz-
twa i samorz¹d miasta w oparciu o przepisy
o szkolnictwie wy¿szym i która by³a traktowana
jak uczelnia niepubliczna… Czy mo¿liwe jest
przekszta³cenie uczelni, której w³aœcicielami s¹
samorz¹d województwa i prezydent miasta,
w pañstwow¹ wy¿sz¹ szko³ê zawodow¹? Taka
uczelnia kilkanaœcie lat temu powsta³a w S³up-
sku, stworzy³ j¹ wojewoda s³upski za poœredni-
ctwem Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go. Uczelnia ta zawsze ma powy¿ej tysi¹ca stu-
dentów. Wielokrotne próby marsza³ka wojewódz-
twa, prezydenta miasta, aby tê uczelniê prze-
kszta³ciæ w pañstwow¹ wy¿sz¹ szko³ê zawodow¹,
spe³za³y na niczym, poniewa¿ mówiono: macie
uczelniê, ona funkcjonuje itd. Wiadomo, ona fun-
kcjonowa³a i funkcjonuje jako uczelnia prywatna,
gdzie studenci musz¹ p³aciæ czesne. Pytanie jest
te¿ takie… Oczywiœcie w ten sposób du¿a czêœæ
studentów i potencjalnych studentów, ci, którzy
pochodz¹ z mniejszych oœrodków, jest nara¿ona
na dodatkowe wydatki. Równoczeœnie uczelnia
dobrze funkcjonuje, ma w³asne obiekty, w³asne
nieruchomoœci i ca³y ten potencja³ potrzebny do
utrzymania siê. Uczelnia próbowa³a nawet po-
³¹czyæ siê z innymi uczelniami, z uniwersytetami,
z politechnik¹ czy z Akademi¹ Pomorsk¹, i zawsze
by³ problem wynikaj¹cy z przepisów – nie mo¿na
utworzyæ oddzielnego wydzia³u, poniewa¿ trzeba
zlikwidowaæ tê uczelniê. I w zwi¹zku z tym mam
pytanie.
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Czy te przepisy, które w tej chwili przygotowu-
jemy, daj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, ¿eby, po pierwsze…
Najlepiej, ¿eby tak¹ uczelniê mo¿na by³o prze-
kszta³ciæ w pañstwow¹ wy¿sz¹ szko³ê zawodow¹ –
to jest, wydaje siê, jedyny taki przypadek w Pol-
sce, ¿e samorz¹dy za poœrednictwem Agencji Roz-
woju Regionalnego utworzy³y tak¹ instytucjê –
lub te¿ ¿eby tego typu uczelnia, je¿eli za zgod¹ mi-
nistra nauki i szkolnictwa wy¿szego uruchomi
studia dzienne, otrzymywa³a dotacjê na utrzyma-
nie tego kierunku tak jak uczelnie pañstwowe,
publiczne. Poniewa¿ ¿eby tutaj…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, przepraszam bardzo, przypomnê o regulami-
nowej jednej minucie…)

Jasne.
I to w zasadzie wszystko, to wszystko. Dziêkujê

bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê, ¿eby umo¿liwiæ kolejnym sena-

torom zadawanie pytañ.
Proszê o odpowiedŸ pani¹ minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Dziêkujê, Panie Senatorze, za to pytanie. Jeste-

œmy w sytuacji takiej, ¿e jest ni¿ demograficzny
i uczelnie siê likwiduj¹. Wiele uczelni niema-
j¹cych statusu uczelni publicznych likwiduje siê
ze wzglêdu na to, ¿e maj¹ ma³o studentów. Znam
wiele przypadków uczelni, które mia³y charakter
w³aœnie spo³eczny, powstawa³y we wspó³pracy
z samorz¹dem, ale nie maj¹c statusu uczelni
publicznej, musia³y po prostu zakoñczyæ swoj¹
dzia³alnoœæ. Prosta sprawa. W 2010 r. zosta³a
zlikwidowana Wy¿sza Szko³a Administracji Publi-
cznej w £odzi, by³o te¿ wiele, wiele innych, bowiem
w sytuacji ni¿u coraz mniej studentów pozosta-
j¹cych na rynku, czyli maturzystów pozosta-
j¹cych na rynku, zasila uczelnie.

Mamy PWSZ bardzo dobre, mamy PWSZ trochê
s³absze. Zale¿y nam na tym, ¿eby by³o trzydzieœci
siedem PWSZ, które bêd¹ kszta³ciæ zawodowo na
potrzeby lokalnych rynków pracy. Przewidzieliœ-
my ju¿ we wczeœniejszych poprawkach, które
przesz³y, tak¹ mo¿liwoœæ, aby na przyk³ad kolegia
jêzykowe etc. przekszta³ca³y siê w uczelnie typu
PWSZ. Prawd¹ jest, ¿e œrodki, które wczeœniej by-
³y przekazywane do kolegiów z ministerstwa edu-
kacji, nie wystarczaj¹ na prowadzenie studiów,
poniewa¿ musi tam byæ kadra wy¿szej rangi nau-
kowej, a poza tym uczelnia wy¿sza rz¹dzi siê inny-
mi prawami ni¿ szko³y podporz¹dkowane MEN.
A wiêc nie jest spraw¹ prost¹, ¿eby PWSZ prze-

kszta³cona z kolegium mia³a drogê us³an¹ ró¿ami
do swego rozwoju w sytuacji, gdy jest ni¿ demo-
graficzny.

Ustawa przewiduje wiele mo¿liwoœci, tak¿e mo¿li-
woœæ konsolidacji, ale nie przewidujemy jeszcze
mo¿liwoœci konsolidacji uczelni publicznej z niepub-
liczn¹. Przewidujemy mo¿liwoœæ konsolidacji w ra-
machuczelniniepublicznych, i takakonsolidacjasiê
realizuje, oraz w ramach uczelni publicznych, zre-
szt¹ mieliœmy przyk³ady w Szczecinie, ¿e to nast¹pi-
³o. Dlaczego nie przewidujemy? Dlatego, ¿e gdybyœ-
my w tej chwili wprowadzili jako jeden z przypadków
przekszta³cenie uczelni niepublicznej w uczelniê
publiczn¹, to mog³oby dojœæ do tego, ¿e wszystkie
uczelnie, które maj¹ stosunkowo ma³o studentów
i widz¹ nad sob¹ groŸbê nawet likwidacji, stara³yby
siê przekszta³ciæ w klasyczn¹ uczelniê publiczn¹.
Musielibyœmy wówczas zabraæ œrodki UJ, UW,
UMCS i tym wszystkim innym uczelniom, ¿eby móc
finansowaæ… A jak mówiliœmy, do 2013 r. – w 2011
i w 2012 – bêdziemy mieæ jeszcze zamro¿one finan-
sowanie, wiêc nie mamy z czego finansowaæ. Jednak
analizuj¹c pewn¹ politykê prorozwojow¹, któr¹ po-
winnosiêwdanymwojewództwie realizowaæ,mo¿na
zastanowiæ siê nad tym, jaka droga rozwoju tej
uczelni by³aby najlepsza. Czy w sytuacji, gdy na
przyk³ad bêdzie mia³a bardzo niewielu studentów,
samorz¹d lub bud¿et pañstwa ma siê mocno ob-
ci¹¿aæ wydatkami na utrzymanie tej uczelni, czy te¿
nale¿a³oby na przyk³ad pomyœleæ o konsolidacji tej
uczelni z jakimiœ innymi szko³ami niepublicznymi
i stworzeniu silnego oœrodka, silnej uczelni niepubli-
cznej z uprawnieniami doktoranckimi czy te¿ przy-
najmniej magisterskimi, która by³aby finansowana,
tak jak powiedzieliœmy, z dotacji projakoœciowej. Je-
œli ta koncepcja zawiedzie, to my w ministerstwie je-
szcze siê pochylimy nad tym problemem PWSZ
w S³upsku i zastanowimy siê. Po raz pierwszy opra-
cowaliœmy mapê uczelni wy¿szych w Polsce i maj¹c
tê mapê, znaj¹c kierunki studiów, zastanowimy siê,
jak ten problem rozwi¹zaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Zanim oddam g³os panu senatorowi Ryszce,

przypomnê o regulaminowej jednej minucie na
zadanie pytania.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dla Platformy mo¿e
byæ mniej minut, tak?)

Nie, nie, nie. Ja przypominam o tym, bo… Chcê
przypomnieæ, ¿e przerwa³am zadawanie pytania.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dobrze, dziêkujê,
Pani Marsza³ek. Postaram siê zmieœciæ.)

Przed nami jest bardzo d³uga lista zadaj¹cych
pytania, jak równie¿ jest szesnaœcie osób, które
chc¹ zabraæ g³os…

(Senator Czes³aw Ryszka: To ju¿ zabra³a mi pa-
ni pó³ minuty.)

Ja tylko przypominam…
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Senator Czes³aw Ryszka:

Bardzo pani marsza³ek dziêkujê.
Pani Minister, mam takie pytanie, które doty-

czy tych oœmiu lat do habilitacji dla doktorów.
Mianowicie w czasie omawiania tej ustawy z ró¿-
nymi œrodowiskami pani minister rzekomo obie-
ca³a, ¿e ta opcja zerowa, te osiem lat dla doktorów
zacznie siê od czasu wejœcia ustawy w ¿ycie. Je¿eli
teraz maj¹ na habilitacjê tylko dwa lata…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Chude lata.)

(Rozmowy na sali)
…to mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e wiele wydzia-

³ów, katedr, instytutów na ró¿nych uczelniach
mo¿e upaœæ, a ci doktorzy zostan¹…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przepraszam,

PanieSenatorze, troszeczkêzag³oœno jestnasali…)
…bezrobotni. Proszê o wyjaœnienie tej kwestii.

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panowie Senatorowie, bardzo bym prosi³a

o uspokojenie siê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, proszê konty-

nuowaæ zadawanie…

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Ale pan senator ju¿…
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za to pyta-

nie. Przede wszystkim powiedzia³am, ¿e na pozio-
mie Sejmu by³y wprowadzane pewne poprawki do
propozycji rz¹dowej, ale rz¹d nigdy nie mówi³
o tym, ¿e osoby, które… Zgodziliœmy siê na to, aby
adiunkci, którzy wczeœniej mieli stosunek miano-
wania, pozostawali w tym samym stosunku mia-
nowania po wejœciu w ¿ycie ustawy. A propono-
waliœmy, ¿e przejd¹ na kontrakt, na umowê.

W sprawie tych oœmiu lat stanowisko rz¹du za-
wsze by³o takie, ¿e musimy równo traktowaæ wszy-
stkich – i tych, którzy bêd¹ nowo zatrudniani,
i tych, którzy ju¿ s¹ zatrudnieni. W zwi¹zku z tym,
chocia¿ komisja sejmowa przeg³osowa³a regulacjê,
na podstawie której osiem lat zaczêto by liczyæ od
momentu wejœcia ustawy w ¿ycie, rz¹d nigdy siê na
to nie zgadza³. Z jednego prostego powodu. Wyob-
raŸmy sobie sytuacjê osób, które s¹ na stanowis-
kach adiunkta ju¿ przez trzydzieœci lat, a po wpro-
wadzeniu ustawy dostan¹ jeszcze osiem lat, i sy-
tuacjê osób nowo zatrudnionych, które od mo-
mentu wejœcia ustawy w ¿ycie bêd¹ mia³y tylko
osiem, a nie trzydzieœci osiem lat. Wydaje siê…
Przede wszystkim chcê wyjaœniæ jedn¹ kwestiê: te
osoby nie musz¹ byæ zwalniane z uczelni, z tym ¿e
stanowisko adiunkta jest stanowiskiem naukowo-

-dydaktycznym, to nie jest stanowisko dydaktycz-
ne. I dlatego wprowadzamy zasady, które w wiêk-
szoœci dobrych uczelni s¹ ju¿ realizowane na mocy
statutu, a przed laty by³y rozwi¹zaniami ustawo-
wymi, i¿ pracownik naukowo-dydaktyczny musi
siê wykazywaæ postêpami naukowymi – i st¹d to
wprowadzanie przyspieszenia kariery akademic-
kiej. Mo¿liwe, ¿e te osoby, które ju¿ d³ugo pracowa-
³y, bêd¹ mog³y zebraæ swoje osi¹gniêcia naukowe,
i to przekona komisjê, ¿eby umo¿liwi³a im uzyska-
nie habilitacji bez ca³ego przewodu habilitacyjne-
go, który istnia³ wczeœniej. Ale ze wzglêdu na trud-
n¹ sytuacjê tych osób, którym z dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy koñczy siê okres oœmiu lat albo któ-
re pracowa³y piêtnaœcie, dwadzieœcia lat na tych
stanowiskach, albo przepracowa³y cztery lata, mó-
wimy, ¿e ten zapis wchodzi dopiero po dwóch la-
tach od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli takim
osobom dajemy jeszcze dwa lata. Jeœli ktoœ praco-
wa³ ju¿ cztery lata na uczelni, to kiedy wejdzie w ¿y-
cie ustawa, bêdzie mia³ szeœæ lat na zakoñczenie
doktoratu… przepraszam, habilitacji… to znaczy
na dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, która bêdzie
kwalifikowana jako osi¹gniêcia naukowe. I tutaj
wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jeœli takie osoby nie bêd¹
spe³nia³y kryteriów naukowych, nie bêd¹ mia³y
odpowiednich postêpów, bêd¹ mog³y przejœæ na
stanowiska dydaktyczne – stanowisko dydaktycz-
ne to wyk³adowca b¹dŸ starszy wyk³adowca. Tak
wiêc my nie wprowadzamy tutaj zasady, która nie
pozwoli³aby przygotowaæ siê do habilitacji czy do-
ktoratu. Ponadto rozwi¹zanie zawarte w ustawie
pozwala rektorom przed³u¿yæ ten okres na podsta-
wie statutu, jeœli w statucie uregulowane zostan¹
kryteria tego przed³u¿enia. WyobraŸmy sobie sy-
tuacjê osoby, której ten termin oœmiu lat up³yn¹³
z dniem 1 paŸdziernika 2011 r., wiêc ma jeszcze
tylko dwa lata. Ta osoba jest, powiedzmy, humani-
st¹, historykiem, pisze interesuj¹c¹, wartoœciow¹
monografiê. Œrodowisko akademickie, naukowe
o tym wie, bo s¹ publikacje cz¹stkowe etc. Jeœli po
nastêpnych dwóch latach monografia nie zostanie
zakoñczona, a bêdzie wiadomo, ¿e jest na ukoñ-
czeniu, i wyraŸnie bêdzie widaæ postêpy naukowe
i erudycjê autora, to wówczas mo¿na bêdzie to
przed³u¿yæ. My nie mówimy, o ile przed³u¿yæ, ale
taka mo¿liwoœæ istnieje. W³aœnie ze wzglêdu na
opiniê œrodowiska tutaj nie ma takiego bardzo au-
torytatywnego stwierdzenia: dwa lata i do widze-
nia. W przypadkach szczególnych rektor, senat,
dziekan bêd¹ mogli doprowadziæ do tego, aby ta
osoba mog³a sfinalizowaæ swoje osi¹gniêcia i uzys-
kaæ habilitacjê w nieco póŸniejszym terminie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zada pytanie pan senator Klimowicz, a na-

stêpnie pan senator Wittbrodt. I ju¿ bêdziemy…
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Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, pan senator sprawozdawca ode-

s³a³ mnie do pani minister z nastêpuj¹cym pyta-
niem.

Czy pani minister zna stanowisko, bardzo ne-
gatywne, uczelni niepublicznych wobec noweliza-
cji ustawy? Chodzi o stanowisko rektorów nie-
publicznych szkó³ wy¿szych zrzeszonych w Pol-
skim Zwi¹zku Pracodawców Prywatnych Eduka-
cji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych „Lewiatan”. Pan senator sprawozdawca mó-
wi³, ¿e takie konsultacje by³y prowadzone, wiêc
pytam, dlaczego nie zosta³y uwzglêdnione postu-
laty uczelni niepublicznych, a jest ich kilka.

Drugie pytanie. Czy pani minister s¹dzi, ¿e pod
rz¹dami tej ustawy polskie uczelnie wy¿sze, pub-
liczne i niepubliczne, znajd¹ siê wy¿ej w rankin-
gach najlepszych szkó³ wy¿szych Europy i œwia-
ta? Czy rz¹d dysponuje badaniami w sprawie te-
go, kto studiuje na uczelniach pañstwowych
i prywatnych? Bo z tego, co wiem, na uczelnie
pañstwowe dostaje siê m³odzie¿ lepiej wy-
kszta³cona, która ma dostêp do us³ug edukacyj-
nych na wy¿szym poziomie, bogatsza – s¹ to oso-
by, których rodzice mog¹ sobie pozwoliæ na kore-
petycje – a na uczelniach niepublicznych w wiêk-
szoœci studiuje m³odzie¿ z mniejszych oœrodków,
gdzie jest trudniej o dobry poziom nauczania, i nie
doœæ, ¿e te osoby s¹ pokrzywdzone w ten sposób,
to jeszcze musz¹ p³aciæ za studia. Czy takie bada-
nia s¹ prowadzone? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania do pani minister. Pier-

wsze dotyczy zatrudnienia osób na stanowiskach
profesorów nadzwyczajnych. Zgodnie z dzisiej-
szymi regulacjami te osoby przechodz¹ na emery-
turê w wieku siedemdziesiêciu lat. W myœl no-
wych przepisów bêdzie to dotyczy³o tylko tych
profesorów, którzy maj¹ tytu³. Czy spodziewa siê
pani minister, ¿e mog¹ byæ jakieœ konsekwencje
tego, ¿e nawet wiêcej ni¿ po³owa profesorów nad-
zwyczajnych to osoby z habilitacj¹?

I drugie pytanie. Ustawa w wielu miejscach od-
sy³a do rozporz¹dzeñ – chyba dwadzieœcia piêæ czy
trzydzieœci razy. Jaki jest stan przygotowania
tych rozporz¹dzeñ? Pamiêtamy, ¿e piêæ lat temu,
kiedy by³y wprowadzane zmiany, rozporz¹dzenia
ukazywa³y siê pó³ roku, a nawet wiêcej, no, powie-
dzmy, oko³o szeœciu miesiêcy po wejœciu w ¿ycie
ustawy. Jak to wygl¹da dzisiaj? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

I pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, moje pytanie jest takie. W tej

ustawie widoczne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do te-
go, a¿eby praktycy – to dotyczy, myœlê, szczegól-
nie uczelni technicznych – mogli znaleŸæ swoje
miejsce… W ustawie jest mowa o asystentach,
którzy w sumie mog¹ stanowiæ pewn¹ masê, ¿e
tak powiem, mog¹ zast¹piæ adiunkta, a adiunkci
– nauczyciela akademickiego ze stopniem dokto-
ra habilitowanego.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy w tej chwili
ktoœ, kto nie ma co najmniej stopnia naukowego
doktora, móg³by byæ zatrudniony na uczelni
w charakterze profesora? Pytam o to dlatego, ¿e
takie sytuacje w przypadku wybitnych praktyków
– na przyk³ad, z dziedziny organizacji i zarz¹dza-
nia, ekonomii czy te¿ in¿ynierów praktyków – na
œwiecie maj¹ miejsce. S¹ profesorowie, którzy nie
musz¹ zdobywaæ stopnia naukowego. I wydaje mi
siê, ¿e je¿eli chodzi o nauki techniczne, to jest w³a-
œciwie niezbêdny warunek do tego, ¿eby umo¿li-
wiæ przep³yw wiedzy z przemys³u do nauki i w dru-
g¹ stronê, ¿eby te przep³ywy by³y ekwiwalentne.
To jest równie¿ warunek podniesienia poziomu
polskiej nauki w zakresie nauk technicznych,
a przynajmniej poziomu absolwenta. Chcia³bym
zapytaæ, dlaczego pani minister mówi, ¿e to tak
dobrze idzie? No, jak dla mnie, nie do koñca. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Bêdê odpowiada³a w kolejnoœci zadawania py-

tañ, najpierw panu senatorowi Klimowiczowi.
Czy jest mi znane negatywne stanowisko ta-

kich rektorów, jak rektorzy Zdanowski, Szab³ow-
ski czy Pomianek, a wiêc rektorów uczelni nie-
publicznych? Tak. Ale, Panie Senatorze, wœród re-
ktorów uczelni niepublicznych s¹ rektorzy, którzy
bardzo mocno wspieraj¹ reformy i bardzo im siê
podobaj¹ te zmiany, i s¹ te¿ rektorzy, którym siê
nie podobaj¹ te zmiany. Ja sama otrzyma³am wie-
le s³ów poparcia w³aœnie od rektorów uczelni nie-
publicznych, którzy wczeœniej inwestowali w kad-
rê na uczelni tak, aby móc teraz korzystaæ z zapi-
sów, o których powiedzieliœmy. Oczywiœcie jeœli
uczelnia… Ja nie mówiê, ¿e to dotyczy tych uczel-
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ni i tych rektorów, których wymieni³am i którzy
przygotowali swoje negatywne stanowisko. Jeœli
w tej chwili mówimy o poprawie p³ac w instytu-
tach Polskiej Akademii Nauk i w uczelniach publi-
cznych – podawa³am tu p³ace w wysokoœci 1 ty-
si¹ca 900 z³, 1 tysi¹ca 200 z³, skandalicznie niskie
– to naprawdê trudno sobie wyobraziæ, ¿ebyœmy
w tej sytuacji kryzysowej znaleŸli œrodki, które by
na tych samych zasadach jak szkolnictwo publi-
czne wspar³y uczelnie niepubliczne. Proszê mi
wierzyæ – pañstwo wiecie, ¿e ja mam doœwiadcze-
nie jako rektor, nie za³o¿yciel, nie w³aœciciel,
uczelni niepublicznej – ¿e wszystkie te uczelnie
niepubliczne, które inwestowa³y w kadrê, inwe-
stowa³y w infrastrukturê i prowadzi³y prawid³ow¹
politykê prorozwojow¹, nie maj¹ ¿adnych k³opo-
tów i wcale krytycznie nie oceniaj¹ ustawy. Je-
dnak niektóre uczelnie niepubliczne, które na
przyk³ad ze wzglêdu na to, ¿e utrzymywa³y kie-
runki studiów, na które obecnie jest mniejsze za-
potrzebowanie, bankowoœæ i zarz¹dzanie, peda-
gogikê, raptem znalaz³y siê w sytuacji, ¿e maj¹
mniej studentów, rzeczywiœcie boj¹ siê tego ni¿u,
który nadejdzie, obawiaj¹ siê, ¿e bêd¹ popadaæ
w stan likwidacji. Jednak¿e równie¿ wœród tych
rektorów, których wymieni³am i którzy podpisali
protest, s¹ tacy, którzy sobie œwietnie radz¹, ma³o
tego, bardzo szeroko korzystaj¹ ze œrodków publi-
cznych. Jedna z uczelni niepublicznych w Rzeszo-
wie, która podpisuje siê pod tym apelem, ma po-
nad 50 milionów z³ ze œrodków strukturalnych,
ponad 25 milionów z³ z ministerstwa, a resztê od
marsza³ka. Tak ¿e nie jest to sytuacja, która dra-
matycznie pogarsza sytuacjê uczelni niepublicz-
nych. Mogê powiedzieæ tylko, ¿e poprzedni rz¹d
rzeczywiœcie mia³ takie koncepcje zmian legisla-
cyjnych w prawie o szkolnictwie wy¿szym, które
by doprowadzi³y do upadku uczelnie niepublicz-
ne, szczególnie w sytuacji kryzysu demograficz-
nego czy te¿ ni¿u demograficznego. My staramy
siê wspieraæ te, które albo s¹ bardzo dobre, albo
aspiruj¹ do tego, ¿eby byæ coraz lepszymi.

Czy uczelnie bêd¹ wy¿ej w rankingach? Uwa-
¿am, ¿e tak, to znaczy te uczelnie, które wykorzy-
staj¹ szanse stwarzane im w rozwi¹zaniach usta-
wowych. Na pewno nie wszystkie. Mogê tylko po-
wiedzieæ panu senatorowi coœ bardzo wa¿nego.
Otó¿ czêœæ rektorów i czêœæ uczelni nie czeka na te
zmiany legislacyjne, tylko ju¿ je wprowadza. To
jest – moim zdaniem – najwiêkszy sukces nieo-
mal¿e trzyletniej debaty na ten temat, poniewa¿
wprowadza siê nie tylko monitorowanie losów ab-
solwentów, nie tylko oceny studentów dotycz¹ce
pracowników naukowych, ale tworzy siê, mówi-
³am o UMCS, fundusze projakoœciowe, buduje
strategie zwi¹zane nie tylko z rozbudow¹ infra-
struktury, lecz tak¿e wzmacnianiem potencja³u
naukowego uczelni itd. Czyli nie jest tak Ÿle. Tak

jak powiedzia³am, te rozwi¹zania w wiêkszoœci
stwarzaj¹ szanse uczelniom.

Myœlê, ¿e te uczelnie, które nie przegapi¹ tej
szansy, bêd¹ mog³y znakomicie pokazywaæ siê
w rankingach. Mamy przyk³ad uczelni niepubli-
cznej w Warszawie, akademii KoŸmiñskiego, któ-
ra jest bardzo wysoko w rankingach uczelni eko-
nomicznych na œwiecie i w Europie, jest bodaj¿e
na czterdziestym miejscu. Myœlê, ¿e mo¿emy
z wiêkszym optymizmem patrzeæ na rozwój uczel-
ni publicznych i niepublicznych.

Profesor Wittbrodt pyta³ o rozporz¹dzenia i sta-
nowiska profesora nadzwyczajnego. Otó¿ temu
rz¹dowi uda³o siê doprowadziæ do tego, aby wre-
szcie mo¿na by³o spójnie przeprowadziæ reformê
i nauki, i szkolnictwa wy¿szego, ¿eby nie by³o sy-
tuacji, w której na wniosek PKA odbiera siê upra-
wnienia do prowadzenia studiów licencjackich
czy te¿ magisterskich na danym kierunku, a po-
zostaj¹ uprawnienia do doktoryzowania, czyli
z jednej strony czêœæ organów zarz¹dzaj¹cych na-
uk¹ stwierdza, ¿e kadra nie ma kwalifikacji do
prowadzenia studiów na ni¿szym poziomie, a in-
na czêœæ organów zarz¹dzaj¹cych nauk¹ mówi, ¿e
ta kadra ma wystarczaj¹cy potencja³ do prowa-
dzenia doktoratu. Po raz pierwszy udaje siê to zin-
tegrowaæ. Patrz¹c na efekty naszej pracy doty-
cz¹ce reformy nauki i szkolnictwa wy¿szego, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w zasadzie wszystkie rozpo-
rz¹dzenia do ustaw o nauce, do szeœciu ustaw
o nauce zosta³y wprowadzone w terminie. Te
wszystkie rozporz¹dzenia s¹ w tej chwili realizo-
wane. Zapraszam pañstwa senatorów do Krako-
wa w pi¹tek, kiedy bêdziemy otwieraæ Narodowe
Centrum Nauki, które jest now¹ instytucj¹, dys-
trybuuj¹c¹ œrodki na badania o charakterze pod-
stawowym.

To, co jest istotne, to rzeczywiœcie… Pada³y tu
pytania, czy w ustawie nie ma za du¿o delegacji do
przygotowywania rozporz¹dzeñ. Ja siê zgadzam,
¿e jest ich stanowczo za du¿o. W szeœciu ustawach
o nauce by³o ich mniej ni¿ w ustawie o szkolnictwie
wy¿szym. Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e my nie pisaliœmy
ustawy o szkolnictwie wy¿szym i o stopniach i ty-
tule naukowym od nowa, tylko nowelizowaliœmy
ustawê i musieliœmy przyj¹æ istniej¹c¹ strukturê
ustawy, zaakceptowaæ tê strukturê. Gdybyœmy
ustawê pisali od nowa, moglibyœmy zmieniæ ten
system i nie wprowadzaæ tak wielu delegacji do wy-
dania rozporz¹dzeñ. W tej chwili mamy ju¿ rzetel-
nie skonsultowanych kilkanaœcie rozporz¹dzeñ,
czeka nas jeszcze nastêpnych tyle, ale przekaza-
³am proœby i do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego, i do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Ty-
tu³u Naukowego, i do innych organów, aby przeka-
za³y nam równie¿ w³asne koncepcje dotycz¹ce tre-
œci tych rozporz¹dzeñ. Tak wiêc mamy pomoc
i dziêkujê – jest przewodnicz¹cy rady g³ównej pro-
fesor Lubacz – za to, ¿e te organizacje staraj¹ siê
pomóc w przygotowaniu tych¿e rozporz¹dzeñ.
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Jeœli chodzi o stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, to tak, Panie Profesorze, uznaliœmy, ¿e
jednak jesteœmy w dosyæ spiêtrzonym systemie
awansu naukowego. Mamy naukowy stopieñ do-
ktora, potem stopieñ doktora habilitowanego, po-
zostawiliœmy go na wyraŸne ¿yczenie œrodowiska
akademickiego, a dalej jest w zasadzie profesura
tytularna. Dlatego te¿ to rozwi¹zanie, o którym
pan senator mówi³, czyli rozwi¹zanie dotycz¹ce
mianowania i odpowiednich przywilejów dla profe-
sorów tytularnych, uzale¿niamy tak¿e z tego po-
wodu, ¿e mo¿e w przysz³oœci, kiedy rozwi¹¿emy
problem obecnie tak bulwersuj¹cy opiniê publicz-
n¹ jak problem OFE, da siê wprowadziæ równie¿
dla tej grupy zawodowej, profesorów tytularnych,
jakieœ rozwi¹zania dotycz¹ce stanu spoczynku,
poniewa¿ obecnie sytuacja w wielu uczelniach dla
wielu profesorów tytularnych jest ¿enuj¹ca. Tak ¿e
po rozwi¹zaniu tych spraw zwi¹zanych z emerytu-
rami bêdziemy pracowaæ nad systemowym roz-
wi¹zaniem tego problemu. I dlatego chcielibyœmy
pozostawiæ – wiem, ¿e to nie dotyczy tego problemu
– na stanowisku mianowania tylko profesorów ty-
tularnych. Jeœli chodzi o to nowe mianowanie,
w nowym systemie… Musimy pamiêtaæ, ¿e pozo-
stan¹ mianowani docenci, adiunkci, wyk³adowcy
i wszyscy ci, którzy zostali ju¿ mianowani wczeœ-
niej, tak? I oni bêd¹ zatrudniani od nowa na kon-
traktach. I w systemie, który wprowadziliœmy do
ustawy, poza bardzo drobnymi przypadkami, te
ró¿nice w stosunku pracy nie bêd¹ a¿ tak bardzo
istotne.

Senator Edmund Wittbrodt:
Czy mo¿na?
Pani Minister, chodzi³o mi o jedn¹ rzecz. Co by

by³o, gdyby ci, którzy nie maj¹ tytu³u, a s¹ na sta-
nowiskach dla nadzwyczajnych, chcieli odejœæ?
To jest szeœædziesi¹t piêæ lat. Jakie mog³yby byæ
tego konsekwencje? Co by³oby, gdyby oni sko-
rzystali z tych nowych propozycji i odeszli
z uczelni?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Pan senator Wittbrodt uzupe³ni³.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Nie widzê tutaj ¿adnych z tym problemów. My

akceptujemy i popieramy poprawkê komisji se-
nackiej, która rozwi¹zuje tê kwestiê i ustala wy-
gaœniêcie stosunku pracy dla kobiet po szeœædzie-
si¹tym pi¹tym roku ¿ycia i dla mê¿czyzn, profeso-

rów, po siedemdziesi¹tym roku ¿ycia. Dotyczy to
tak¿e osób na ni¿szych stanowiskach, równie¿
mianowanych: to jest szeœædziesi¹t lat dla kobiet
i szeœædziesi¹t piêæ lat dla mê¿czyzn. Tak wiêc po-
pieramy poprawkê pozwalaj¹c¹ kobietom praco-
waæ do szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. I nie
s¹dzê, ¿eby by³a jakaœ przeszkoda, aby profesoro-
wie nadzwyczajni nietytularni równie¿ mogli ko-
rzystaæ z tego rozwi¹zania. To jest bowiem upra-
wnienie, a nie obowi¹zek. Z uprawnienia, w ra-
mach powszechnego systemu emerytalnego, mo¿-
na skorzystaæ.

Pan senator Iwan równie¿ zada³ pytanie doty-
cz¹ce zatrudniania na stanowiskach profesorów
praktyków niemaj¹cych stopnia doktora. Rze-
czywiœcie, dotychczasowy stan prawny nie po-
zwala na to, ale nam bardzo zale¿y na tym, ¿eby
praktyków w³¹czaæ jak najszerzej nie tylko w pro-
ces dydaktyczny, ale te¿ w kszta³towanie treœci
programów.

Powiem tak: proszê mi wierzyæ, ¿e podobnie
jak jest z nazwami uczelni, tak samo jest ze
stopniami i tytu³ami naukowymi. Presti¿u
wœród studentów nie uzyskujemy dlatego, ¿e
zwracaj¹ siê do nas tak czy inaczej, to nie zale¿y
od tego, czy mamy stopieñ profesora, doktora
czy doktora habilitowanego. My w Polsce bardzo
lubimy pos³ugiwaæ siê wieloma skrótami przed
nazwiskiem, a jednak dobry praktyk mo¿e mieæ
du¿o, du¿o wiêcej studentów na swoich wyk³a-
dach, poniewa¿ bêdzie ich uczyæ tych umiejêt-
noœci, które potem s¹ potrzebne przy wykony-
waniu zawodu.

Tak wiêc nie zmieniamy systemu, który mówi
o tym, ¿e na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go mo¿e byæ zatrudniona tylko osoba, która ma
stopieñ doktora. Ten system pozostaje bez zmian.
I to nie znaczy, ¿e te osoby bêd¹ Ÿle oceniane przez
studentów tylko dlatego, ¿e nie bêd¹ siê oni do
nich zwracaæ per „Panie Profesorze”.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Iwan: Chcia³bym siê o coœ

dopytaæ.)
Panie Senatorze…

Senator Stanis³aw Iwan:
Bardzo proszê… w kontekœcie tego, co powie-

dzia³a pani minister.
Pani Minister, patrzê na to z punktu widzenia

mened¿erów, którzy w³aœciwie chcieliby przekazaæ
swoj¹ wiedzê gdzieœ dalej. Mam takich kolegów
i oni mi mówi¹: s³uchaj, ja na asystenta czy na wy-
k³adowcê nie pójdê, choæ chêtnie bym to zrobi³,
i mnie ju¿ nawet nie chodzi o pieni¹dze, bo swoje
ju¿ w ¿yciu zarobi³em i swoje wiem. Ci wybitni
praktycy mówi¹, ¿e dla nich warunkiem podjêcia
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takiej pracy jest to, ¿eby mogli byæ samodzielni, ¿e-
by mogli coœ od siebie wnosiæ. Oni uwa¿aj¹, ¿e jak
bêd¹ asystentem, wyk³adowc¹ czy starszym wy-
k³adowc¹, to nie bêd¹ mogli tego robiæ tak jak
chc¹, ¿e bêd¹ mieli bardzo ograniczone mo¿liwoœci
funkcjonowania na uczelni.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Nie, to nieprawda, dlatego ¿e w zasadzie na
uczelniach wy¿szych wyk³adowcy, podobnie jak
adiunkci czy profesorowie, maj¹ pe³n¹ autonomiê
w przygotowywaniu i realizacji programów. To nie
jest tak jak w szko³ach œrednich, ¿e trzeba realizo-
waæ program opisany w podrêczniku obowi¹zu-
j¹cym we wszystkich szko³ach. Tutaj wa¿ny jest
autorski program, który wynika z indywidualno-
œci prowadz¹cego, a nawet z tych cech, o których
powiedzia³ pan senator.

Doda³abym tutaj, ¿e uczelnie bêd¹ stara³y
siê pozyskaæ wybitnych praktyków do prowa-
dzenia dydaktyki. Nie musz¹ ich wprowadzaæ
w system stopni naukowych, bo naprawdê nie
jest to uzasadnione, rzeczywiœcie, ci praktycy
czêsto dysponuj¹, w porównaniu do teorety-
ków, wiedz¹ unikatow¹. Tak jak na wydzia³ach
prawa warto zatrudniaæ sêdziów czy adwoka-
tów, ¿eby uczyli studentów stosowania prawa,
a nie tylko teorii, tak samo tego typu mened¿e-
rowie biznesu mogliby byæ znakomicie wyko-
rzystywani na wszystkich kierunkach zwi¹za-
nych z ekonomi¹. Moim zdaniem, najistotniej-
sze jest tutaj to, ¿e mówimy, ¿e na wszystkie
stanowiska bêd¹ konkursy, a do konkursu bê-
d¹ mogli przystêpowaæ równie¿ praktycy albo
nawet bêd¹ organizowane konkursy wy³¹cznie
dla praktyków.

Mo¿e zboczê tutaj trochê z tematu, ale pod-
czas debaty na temat habilitacji zarzucano
nam, ¿e nie ma wyk³adu habilitacyjnego. Pytano
o to, dlaczego podczas organizowania konkursu
na dane stanowisko, czy to dla praktyka dydak-
tyka czy to dla teoretyka naukowca ze stopniem
doktora habilitowanego, na przyk³ad na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego, nie mo¿na
zorganizowaæ rzetelnego konkursu, który na
przyk³ad pozwoli na to, ¿eby osoby do niego
przystêpuj¹ce wyg³osi³y wyk³ad przed jakimœ
gremium, nawet w otwartej formie. Tak wiêc dla
uczelni jest tu wiele mo¿liwoœci, one mog¹ wy-
korzystaæ te szanse i, jeœli tylko bêd¹ chcia³y,
znaleŸæ praktyka, który naprawdê bêdzie wybit-
ny. Minister nie mo¿e im jednak tego narzuciæ,
zrobi¹ to, jeœli tylko bêd¹ chcia³y, to zale¿y wy-
³¹cznie od samych uczelni.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I kolejny blok pytañ: pani senator Arciszewska-

-Mielewczyk, pan senator Misio³ek i pan senator
Augustyn.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, mówi³a pani o z³o¿eniu wniosku

u ministra finansów, poniewa¿ wszyscy…
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-

ra Kudrycka: Ju¿ z³o¿y³am.)
…chcielibyœmy, ¿eby uczelnie by³y na wysokim

poziomie, a wiemy, ¿e do tego musi byæ odpowied-
nia p³aca, bo obecnie s¹ ró¿ne dysproporcje. Mó-
wi³a pani równie¿ o mened¿erach, którzy maj¹ za-
rz¹dzaæ uczelniami i czêsto wyci¹gaæ je z du¿ego
zad³u¿enia, niektórzy z nich maj¹ sukcesy.

W zwi¹zku z tym moje pierwsze pytanie dotyczy
pieniêdzy. Czy jest pani usatysfakcjonowana t¹
sum¹ albo jak¹ by³aby pani usatysfakcjonowa-
na? Chodzi mi o sumê, jak¹ pani minister mu-
sia³by przeznaczyæ na zabezpieczenie tych wszys-
tkich kwestii rozwojowych, plus na odpowiedni
ekwiwalent dla kadry, która bêdzie reprezentowa-
³a uczelniê. Ta kadra te¿ musi w³o¿yæ du¿o pracy
w podniesienie poziomu wykszta³cenia studen-
tów. Myœlmy o studentach w pewnej perspekty-
wie, o tym, aby poziom ich wykszta³cenia by³ wy-
soki, a nie, jak mówi¹ statystyki, coraz ni¿szy. I to
nie jest moja opinia, ale opinia profesorów, choæ
to te¿ wi¹¿e siê z wczeœniejsz¹ edukacj¹.

Drugie pytanie. Mówimy o pieni¹dzach i nie
wiem, czy mi pani odpowie, ile pieniêdzy tutaj
brakuje, bo zawsze w ka¿dej dziedzinie jest ich za
ma³o. Jednak przecie¿ mówimy o pieni¹dzach,
nad którymi mamy kontrolê, które inwestujemy
we w³asny system szkolnictwa wy¿szego, we w³as-
n¹ kadrê. I mo¿emy te¿ zatrudniaæ ekspertów z ze-
wn¹trz, o których by³a tu mowa, jednak wydaje mi
siê, ¿e czasami zbyt czêsto œci¹gamy ich z ze-
wn¹trz, bo przecie¿ mamy wspania³¹ kadrê u nas,
na miejscu. Z tym wi¹¿e siê moje pytanie. Jesteœ-
cie pañstwo zaanga¿owani w Polsko-Niemieck¹
Fundacjê na rzecz Nauki, której statutu nie ma,
bo t³umaczy³a to strona niemiecka… Ostatnio od-
powiednik NIK w Republice Federalnej Niemiec
napisa³ na temat tej fundacji druzgoc¹cy raport,
stwierdzaj¹cy jej niegospodarnoœæ, bezsensowne
wydawanie œrodków i wspó³pracê ze stron¹ pol-
sk¹. Do czego zmierzam?

Strona niemiecka wypowiada siê, ¿e jesteœcie
pañstwo sk³onni do³o¿yæ nastêpne 5 milionów eu-
ro za zaanga¿owanie w programy, w realizacjê pe-
wnych projektów, nad którymi tak naprawdê nie
mamy kontroli, nie mamy te¿ wp³ywu na roz-
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strzygniêcie tego, jakie to maj¹ byæ programy. Czy
nie lepiej by³oby – wobec tego, ¿e nie jesteœmy ju¿
zielon¹ wysp¹ – zainwestowaæ te 20 czy 40 milio-
nów z³ w nasze szkolnictwo wy¿sze? Wtedy mieli-
byœmy nad tym kontrolê i inwestowali w coœ, co
jest dla nas dobrem najwy¿szym. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-

ra Kudrycka: Czy ja tym razem mogê odpowie-
dzieæ od razu, wyj¹tkowo?)

Tak, tak, bardzo proszê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Poniewa¿ znane mi jest zaanga¿owanie pani

senator w dzia³alnoœæ tej fundacji i od dawna
odbieram wiele interpelacji od pani senator, od-
powiem od razu. Nie ma nauki, która by by³a tyl-
ko i wy³¹cznie polska, jest jedna globalna nauka
œwiatowa. Jeœli my nie bêdziemy konkurowali
ze œwiatem, to nasza nauka nie bêdzie siê rozwi-
ja³a. Najsilniejsze w Europie s¹ oœrodki brytyj-
skie, ale równie¿ nauka niemiecka jest na wy¿-
szym poziomie, jeœli patrzymy na czêstotliwoœæ
cytowania, liczbê patentów etc., ni¿ polska. Za-
le¿y nam na tym, ¿eby zwiêkszyæ te¿ – i to jest
ogólny trend europejski – wspó³pracê miêdzy-
narodow¹ naszych polskich naukowców, nie
tylko z Niemcami, ale ze wszystkimi, tak¿e z wy-
bitnymi naukowcami z Rosji czy nawet z Bia³o-
rusi, jeœli s¹ zainteresowani wspó³prac¹. Tak
jak powiedzia³am, to jest trend europejski. Nau-
kowcy musz¹ tworzyæ sieci wspó³pracy nad
okreœlonym projektem. Czêsto s¹ to projekty in-
terdyscyplinarne, niekoniecznie reprezentu-
j¹ce jedn¹ dyscyplinê.

Jeœli chodzi o fundacjê polsko-niemieck¹, to
uda³o nam siê uzgodniæ… Znane s¹ mi informacje
o tym, i¿ w samych Niemczech powsta³y zarzuty
wobec fundacji co do tego, ¿e nie wprowadza szyb-
ko zmian, które myœmy te¿ proponowali do statu-
tu, ale z tego, co wiem, nasze uwagi zosta³y uw-
zglêdnione. Uwagi do statutu wzmacniaj¹ pozycjê
Polski chocia¿by poprzez prawo weta w sytuacji
rozstrzygania o sprawach programowych i wydat-
kowaniu funduszy fundacji. To daje nam gwaran-
cjê, ¿e strona polska zawsze bêdzie mia³a mo¿li-
woœæ zawetowania, gdy nie bêdzie usatysfakcjo-
nowana wydatkowaniem œrodków. Zale¿y nam
równie¿ na prowadzeniu jak najwiêkszej liczby
badañ polsko-niemieckich, poniewa¿ s¹ to nasi
s¹siedzi. St¹d te¿ wydaje siê, ¿e przy dziesiêcio-

krotnie wiêkszym finansowym zaanga¿owaniu
strony niemieckiej wzmocnienie naszego finanso-
wania mo¿e doprowadziæ tylko do tego, ¿e efekty
badañ bêd¹ dla nas du¿o ciekawsze i wa¿niejsze.

Moim zdaniem ju¿ wkrótce bêdziemy mogli
podpisaæ… Umowa zosta³a podpisana, statut
zostanie zatwierdzony przez radê nadzorcz¹
fundacji i bêdzie coraz wiêcej mo¿liwoœci do te-
go, ¿eby polscy uczeni, który s¹ t¹ wspó³prac¹
bardzo zainteresowani, mogli w coraz szerszym
zakresie prowadziæ dzia³alnoœæ badawcz¹ ra-
zem z ich niemieckimi kolegami. Szczególnie in-
teresuj¹ce bêd¹ badania z zakresu nauk huma-
nistycznych.

Jeœli zaœ chodzi o sumy, jakie nale¿a³oby wydaæ
na naukê i szkolnictwo wy¿sze, o czym mówi³am
i o co wyst¹pi³am do Ministerstwa Finansów, to
powiem, ¿e s¹ one znacz¹ce. Tylko w 2009 r. by³y
podwy¿ki, które w szkolnictwie wy¿szym by³y nie-
wielkie, ale mieliœmy na to ponad pó³ miliarda z³.
Staramy siê tu o tak wysokie sumy, ¿e a¿ bojê siê
mówiæ, ¿eby nie zapeszyæ i ¿eby nie dosz³o do sy-
tuacji, w której minister finansów, analizuj¹c sy-
tuacjê bud¿etu, nie bêdzie chcia³ kontynuowaæ
tych rozmów. Proszê pozostawiæ nam mo¿liwoœæ
przeforsowania tej koncepcji dla dobra akademi-
ków z uczelni wy¿szych i instytutów Polskiej Aka-
demii Nauk.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Pani senator chcia³aby uzupe³niæ?

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Tak.
Pani Minister, ja wys³a³am do pani raport nie-

mieckiej izby obrachunkowej w jêzyku niemiec-
kim, dlatego ¿e w odpowiedzi, któr¹ otrzyma³am
od pañstwa, jest wiele nieœcis³oœci i informacji
niepokrywaj¹cych siê z rzeczywistoœci¹. A dopóki
nie ma statutu, nie ma jego wersji, dopóty nie mo-
¿e byæ tak, ¿e strona niemiecka wypowiada siê
w tej sprawie w mass mediach za stronê polsk¹.
Na dyskusjê bêdzie czas…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: No w³aœnie.)
Ja tylko chcia³abym pani powiedzieæ – zreszt¹

ja to pani przes³a³am z pytaniem – o znacznie wiê-
kszym zaanga¿owaniu ni¿ by³o ono na pocz¹tku
deklarowane, o czym dowiadujemy siê niestety od
strony niemieckiej, a nie od pani minister. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, nastêpnie pan senator

Augustyn.
Proszê.
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Senator Andrzej Misio³ek:

Pani Marsza³ek! Pani Minister!
Ja mam dwa pytania. Jedno z nich to jest pyta-

nie, które skierowa³em do senatora sprawozdaw-
cy, poniewa¿ nie udzieli³ mi satysfakcjonuj¹cej
odpowiedzi. Dotyczy ono art. 13a, monitorowania
przez uczelnie losu absolwentów. Oczywiœcie idea
jest s³uszna, tylko ja mam pytanie: w jaki sposób
to bêdzie realizowane? Absolwenci nie maj¹ obo-
wi¹zku udzielania uczelni informacji…

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Nie maj¹.)

…a uczelnia nie ma prawa posiadania aktual-
nych danych adresowych i kontaktów do absol-
wentów. To wynika z prawa o ochronie danych
osobowych. W jaki sposób ma byæ realizowany za-
pis art. 13a?

Drugie moje pytanie dotyczy ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym, konkretnie
art. 6 tej ustawy. Mianowicie w tym artykule prze-
widuje siê, ¿e osoba, która firmuje w jednostce or-
ganizacyjnej nadawanie na przyk³ad stopnia do-
ktora, musi byæ zatrudniona w tej jednostce jako
w podstawowym miejscu pracy. Podstawowe miej-
sce pracy mo¿e byæ tylko jedno. Je¿eli profesorowie
zatrudnieni s¹ w jednostce, która nie ma upra-
wnieñ do nadawania stopnia doktora, ale ma up-
rawnienia do prowadzenia studiów magisterskich,
i to jest ich podstawowe miejsce pracy, to ich kwa-
lifikacje do nadawania stopnia doktora nie mog¹
byæ wykorzystane w ¿adnej innej jednostce. Ja ja-
koœ nie znajdujê uzasadnienia dla takiego roz-
wi¹zania, nie rozumiem jego istoty i dlatego proszê
o wyt³umaczenie tego zapisu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn. Przypominam, jedna

minuta.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Minister, mam krótkie pytanie, które do-

tyczy zamiejscowych oœrodków dydaktycznych.
Prosi³bym o odpowiedŸ na pytanie: jaka bêdzie ich
przysz³oœæ pod rz¹dami znowelizowanej ustawy?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê, Pani Minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
W sprawie monitorowania losów absolwentów

chcia³abym powiedzieæ panu senatorowi, ¿e ten

zapis zosta³ wprowadzony w interesie uczelni wy-
¿szych, w zasadzie w interesie ka¿dej uczelni wy¿-
szej. Rozumiemy, dlaczego. Dlatego ¿e je¿eli
uczelnia chce przetrwaæ na konkurencyjnym ryn-
ku edukacyjnym, to powinna wiedzieæ, czy nieja-
ko produkuje bezrobotnych absolwentów, czy te¿
absolwentów, którzy znajduj¹ zatrudnienie.

Monitorowanie losów absolwentów jest realizo-
wane niemal¿e we wszystkich krajach europej-
skich. Nie musi byæ ono realizowane jakimœ spec-
jalnym nak³adem œrodków, bo nie znam uczelni,
która w tej chwili nie korzysta³aby z systemu in-
formatycznego i komputerów. Ma³o tego, uczelnie
ju¿ od wielu lat maj¹ biura karier, które zajmuj¹
siê nie tylko prowadzeniem studiów podyplomo-
wych, ale przede wszystkim pomagaj¹ studentom
w znalezieniu pracy. Wydaje siê, ¿e to powinno
byæ… Wydaje siê, bo wiele bêdzie zale¿a³o od tego,
jak zorganizuje to uczelnia, która ma tu pe³n¹ au-
tonomiê, w ka¿dym razie wydaje siê, tak jest na-
szym zdaniem, ¿e monitorowanie losów absol-
wentów powinno nale¿eæ w³aœnie do kompetencji
biur karier. Mo¿na to robiæ w bardzo prosty spo-
sób, poprzez kontakt internetowy. My jedynie
wpisujemy, ¿e ma siê to odbyæ po trzech i po piê-
ciu latach. Nie ma obowi¹zku udzielania odpo-
wiedzi ze strony absolwentów, a jedyny niejako
dodatkowy obowi¹zek uczelni to jest pozostawie-
nie bazy danych adresów internetowych studen-
tów, którzy staj¹ siê absolwentami, i potem przea-
nalizowanie odpowiedzi od tych, którzy zechc¹ ich
udzieliæ. Ja dodam, Panie Senatorze, ¿e wiele
uczelni niepublicznych, ale przede wszystkim ju¿
tak¿e te publiczne, zaczyna coraz bardziej intere-
sowaæ siê losami swoich absolwentów, czego wy-
razem jest nie tylko wprowadzenie monitorowa-
nia osób w formie elektronicznej, ale równie¿ to,
¿e rektorzy wyje¿d¿aj¹ za granicê, aby spotykaæ
siê z absolwentami etc. Chodzi o to, ¿e ten zwi¹zek
z absolwentami, tak¿e w formie elektronicznej, na
przyk³ad gdy uczelnia bêdzie informowaæ swoich
absolwentów o wa¿nych wydarzeniach dziej¹cych
siê na uczelni i zapraszaæ tych absolwentów do
stowarzyszeñ czy fundacji wspieraj¹cych uczel-
nie, mo¿e znakomicie pomóc uczelniom w tworze-
niu, powiedzia³abym, ich grup wsparcia w coraz
bardziej przecie¿ konkurencyjnym œwiecie. A wiêc
wystarczy kontakt internetowy i przeanalizowa-
nie tych odpowiedzi, które zostan¹ zg³oszone.
A ¿aden absolwent nie ma obowi¹zku odpowiadaæ
– tylko ten, który chce. To siê bardzo dobrze
sprawdza na przyk³ad w Wielkiej Brytanii.

Jeœli chodzi o podstawowe miejsce pracy, to
jest to rozwi¹zanie, które w koñcu zapisaliœmy,
bowiem naprawdê trudno wyobra¿aæ sobie pra-
wdziw¹ uczelniê, gdzie kadra akademicka spoty-
ka siê ze studentami nie tylko na wyk³adach, ale
tak¿e w sposób nieformalny, gdzie jest wiêcej
bezpoœredniego kontaktu mistrz – uczeñ, gdy
wszyscy nauczyciele akademiccy s¹, tak po-
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wiem, doje¿d¿aj¹cy i wyje¿d¿aj¹cy, to znaczy le-
dwo wpadn¹ na uczelniê, a ju¿ z niej wyje¿d¿aj¹.
W zwi¹zku z tym nam zale¿y na tym, aby uczelnie
publiczne i niepubliczne – i to jest g³ównie adre-
sowane do niepublicznych i do PWSZ – zaczê³y
stabilizowaæ swoj¹ kadrê i mog³y zapewniæ tak¹
opiekê nad studentami, jak¹ uczelnia publiczna
powinna oferowaæ. To, ¿e dany profesor bêdzie
na przyk³ad wpisany na podstawowy etat
w dwóch uczelniach niepublicznych, które nie
maj¹ uprawnieñ doktorskich czy habilitacyj-
nych, nie oznacza, ¿e nie bêdzie on móg³ wykony-
waæ swoich obowi¹zków jako promotor czy te¿
uczestniczyæ w konferencjach naukowych i po-
siedzeniach rad wydzia³u, gdzie bêdzie zaprasza-
ny jako recenzent czy te¿ promotor innych, m³o-
dych pracowników naukowych. A wiêc rzeczywi-
œcie z punktu widzenia realizacji uprawnieñ do-
ktoranckich czy habilitacyjnych mo¿e dojœæ do
takiej sytuacji, ¿e te osoby nie bêd¹ wykorzysty-
waæ swojego uprawnienia w tych uczelniach
publicznych, ale za to bêd¹ mia³y wiêcej czasu,
aby poœwiêciæ siê recenzjom i opiekom doktor-
skim i tym samym budowaæ kadrê m³odych nau-
kowców, którzy bêd¹ kiedyœ zastêpowaæ profeso-
rów. Polecam pañstwu ciekawy artyku³ w dzisiej-
szej „Polityce” obalaj¹cy wiele mitów – tutaj te¿
pos³ugiwaliœmy siê nieraz takimi sformu³owa-
niami… Wynika przede wszystkim z tego, ¿e li-
czebnoœæ kadry rzeczywiœcie nieodpowiednio
wzrasta w stosunku do wzrostu liczby studen-
tów. Poprzez masowoœæ kszta³cenia zanik³a wiêc
jego jakoœæ, która kiedyœ by³a naprawdê realizo-
wana w naszych polskich uczelniach. W zwi¹zku
z tym teraz mo¿emy zadbaæ o jakoœæ tylko w ten
sposób: poprzez lepsz¹ opiekê, oddanie siê spra-
wom dydaktyki i nauki w takich uczelniach,
w których, powiedzmy, pracownik bêdzie usa-
tysfakcjonowany co do zarobków i wystarczaj¹co
dowartoœciowany, tak ¿e bêdzie móg³ – czy bêdzie
mog³a – wykonywaæ zadania tam postawione.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo. Kolejny blok pytañ…)

Przepraszam, jeszcze…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: A, jeszcze pan

senator Augustyn pyta³…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pani Minister

rozumie, ¿e skoro jestem z Pi³y, myœlê o zamiej-
scowym oœrodku uniwersyteckim w naszym mie-
œcie.)

Tak, tak, Panie Senatorze, przepraszam.
Pañstwo znacie sprawê jednej z uczelni ³ódz-

kich, która w Polsce otworzy³a bardzo, bardzo du-
¿o ró¿nych zamiejscowych oœrodków dydaktycz-
nych. I nie mogliœmy siê z tym uporaæ, bo to by³o
organizowane w ka¿dej ma³ej miejscowoœci w ja-
kichœ ma³ych salkach. A wiêc wprowadziliœmy za-
pis, z którego wynika, ¿e uczelnie mog¹ tworzyæ fi-

lie i wydzia³y zamiejscowe, natomiast ZOD mog¹
utworzyæ tylko te, które otrzymaj¹ zgodê mini-
stra, tak aby nie by³o nastawienia li tylko na to,
¿eby znaleŸæ, tak powiem, niezorientowanych
maturzystów, którzy w jakiejœ malutkiej wsi bêd¹
chcieli uzyskaæ dyplom. I mimo ¿e nie ma tam ani
infrastruktury, ani nauczycieli akademickich
i nikt nie dba o jakoœæ, ci maturzyœci dostan¹ tam
w koñcu dyplom wy¿szej uczelni. St¹d te¿ ten
wprowadzony zapis, w którym mowa: minister
wyra¿a zgodê na utworzenie ZOD z punktu widze-
nia tego, czy wczeœniej zainwestowano w infra-
strukturê naukow¹ i dydaktyczn¹ w tej miejsco-
woœci, czy prowadzone s¹ kierunki studiów spe-
cyficzne dla potrzeb regionu, i jeszcze bierze pod
uwagê jakoœæ uczelni. I wtedy bêdzie wyra¿aæ zgo-
dê na prowadzenie ZOD. Tak wiêc nie likwiduje-
my wszystkich ZOD, ale pozwalamy, ¿eby to naj-
lepsze publiczne i najlepsze niepubliczne uczelnie
mog³y je prowadziæ, a nie te, które patrz¹ na two-
rzenie ZOD jako na mo¿liwoœci li tylko zwiêksze-
nia wp³ywów finansowych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Rozumiem, ¿e

jeœli chodzi o oœrodek pilski, to mogê byæ spokoj-
ny, bo on jest w ramach wieloletniego programu
rozwoju…)

Panie Senatorze, to nie by³o pytanie uzupe³nia-
j¹ce.

(G³os z sali: Pani marsza³ek…)
Zwróci³am uwagê, Panie Senatorze.
Pan senator profesor Leon Kieres zadaje pyta-

nie. Nastêpnie pan senator Cichoñ i pan senator
Ortyl.

(Senator Leon Kieres: Dwa pytania, Pani Mini-
ster…)

(Senator Ryszard Bender: Niech pani mówi:
mecenas, magister.)

Tak. Mecenas, magister… Magister mecenas
Kieres.

(Senator Leon Kieres: Senator, obywatel.)
Tak jest.
(Senator Ryszard Knosala: In¿ynier.)
Proszê bardzo, bêdê pamiêta³a. Ale pan senator

bêdzie mi przypomina³, dobrze?
Zapraszam…
(Senator Józef Bergier: Na mnie: redaktor.)
Tak, Panie Redaktorze, bardzo proszê.
A teraz przechodzimy do zadawania pytañ.
Panie Senatorze, bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Tak to ju¿ jest, ¿e w pewnych sytuacjach status

profesora mo¿e byæ powodem dojmuj¹cych prze-
¿yæ. W tym wypadku ze wzglêdu na osobê zg³asza-
j¹c¹ tej satysfakcji niestety panu nie dam.
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Dwa pytania, Pani Minister. Pytanie pierwsze,
szczegó³owe – nie bêdê wraca³ do tych fundamen-
talnych kwestii, które by³y tutaj wyjaœnione –
mianowicie w dodanym do art. 118 ust. 7 jest mo-
wa o tym, ¿e w pewnych sytuacjach nie mo¿e po-
wstaæ stosunek bezpoœredniej podleg³oœci s³u¿-
bowej. Uwa¿am, Pani Minister, ¿e warto by³oby
przemyœleæ, czy nie nale¿y wprowadziæ tu przepi-
su przejœciowego. Mianowicie gdy ju¿ s¹ takie sto-
sunki s³u¿bowe, to co z nimi? Czy po wejœciu w ¿y-
cie ustawy niektóre osoby bêd¹ musia³y rezygno-
waæ z zatrudnienia, zmieniaæ stanowiska, ¿eby
unikn¹æ tego konfliktu, o którym mowa w poda-
nym artykule?

I drugi problem…
(Senator Janusz Rachoñ: I jeszcze stan cywilny.)
Tu senator Rachoñ mi podpowiada: stan cywilny.

W³aœnie, a je¿eli nagle prze³o¿ony z podw³adn¹, wie-
dzeni pewnymi przes³ankami metafizycznymi,
wst¹pi¹ w zwi¹zek ma³¿eñski, to co wtedy? Tak wiêc
ja siê zastanawiam, czy nie wprowadziæ jakiegoœ
przepisu, tak ¿eby ta sprawa nie dotyczy³a ju¿ istnie-
j¹cychrelacji –oczywiœciechodziostosunkiprawne.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Zakazaæ przy-
sz³ym…)

Nie ma tutaj dobrego rozwi¹zania i sama pani
rozumie, Pani Minister, ¿e jest pewien problem.

A drugie zagadnienie dotyczy art. 8a, to znaczy
wprowadzenia punktowego systemu ECTS do stu-
diów podyplomowych. Tam te¿ istnieje wymóg
szeœædziesiêciu punktów, tymczasem przy studiach
dwusemestralnych jest to praktycznie niemo¿liwe
do osi¹gniêcia, Pani Minister. Bojê siê, ¿e to bêdzie
kreowaæ pewn¹ fikcjê. Na studiach stacjonarnych
student w ci¹gu roku uzyskuje szeœædziesi¹t pun-
któw, a na studiach podyplomowych, kiedy przyje¿-
d¿a siê na jeden czy dwa dni, bo przecie¿ studia po-
dyplomowe nie mog¹ trwaæ przez ca³y tydzieñ, osi¹g-
niêcie szeœædziesiêciu punktów nie bêdzie mo¿liwe
z przyczyn faktycznych. Ja mogê wspieraæ tego ro-
dzaju rozwi¹zanie, ale ono wykreuje fikcjê, która ob-
ni¿y presti¿. Co pani myœli, Pani Minister, na ten te-
mat? Trudno mi w tej chwili znaleŸæ rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Od razu. Tak?
To bardzo proszê, Pani Minister, je¿eli chce pa-

ni od razu odpwiedzieæ.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Zacznê mo¿e od drugiego pytania. Otó¿, Panie

Senatorze, my patrzymy na te punkty ECTS trosz-
kê tak, jak na liczbê wyk³adów czy liczbê godzin,
a to tak nie jest. ECTS okreœla nak³ad pracy stu-

denta, aby móg³ on otrzymaæ odpowiedni¹ liczbê
punktów. To nie zale¿y od liczby wyk³adów, lecz
od nak³adu pracy studenta. W przypadku stu-
diów niestacjonarnych nak³ad pracy mo¿e byæ
wiêkszy i wy¿ej wyceniony, równie¿ w systemie
nieformalnym.

Uczestnicz¹c w procesie boloñskim, musimy
te¿ patrzeæ na uczelnie, na ich szanse, jeœli chodzi
o robienie tego, co jest realizowane w tej chwili
w ca³ej Europie. Chodzi mi o ustawiczne kszta³ce-
nie, ustawiczne kszta³cenie realizowane g³ównie
przez studia podyplomowe i inne nieformalne for-
my kszta³cenia. My niejako formalizujemy studia
podyplomowe, wprowadzaj¹c tu punkty ECTS,
ale przede wszystkim zale¿y nam na tym, aby
uczelnie zdobywa³y œrodki tak¿e dziêki nieformal-
nemu kszta³ceniu, realizowanemu w procesie
ustawicznym.

Ja cieszê siê z tego, ¿e coraz wiêcej uniwersyte-
tów trzeciego wieku w³¹cza siê w prace uniwersy-
tetów powszechnych. Wydaje siê te¿, ¿e w sytuacji
gdy jest coraz mniej studentów, owo ustawiczne
kszta³cenie bêdzie ciekawym rozwi¹zaniem dla
tych uczelni, które s¹ nieco s³absze, które nie bê-
d¹ dostawa³y du¿ych funduszy na badania i nie
maj¹ wysokiego statusu akademickiego w ra-
mach kategoryzacji. One mog¹ pozyskiwaæ œrodki
dziêki ró¿nym formom kszta³cenia podyplomowe-
go. Zreszt¹ troszeczkê rozszerzamy ich uprawnie-
nia, aby to kszta³cenie mog³o byæ realizowane.

Jeœli mówimy o stosunku bezpoœredniej pod-
leg³oœci s³u¿bowej, próbuj¹c w pewien sposób
ograniczyæ wystêpowanie nieprawid³owoœci
zwi¹zanych z zatrudnianiem wspó³ma³¿onków,
dzieci etc., to mówimy tu o bezpoœredniej podleg-
³oœci, po pierwsze, wy³¹czaj¹c stanowiska pocho-
dz¹ce z wyboru, po drugie, o naprawdê bezpoœre-
dniej podleg³oœci, czyli zale¿noœæ miêdzy kiero-
wnikiem katedry i pracownikiem katedry, kiero-
wnikiem zak³adu i jego pracownikiem, a nie miê-
dzy rektorem a pracownikiem katedry.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e du¿¹ nieprawid³owo-
œci¹ i s³aboœci¹ naszych uczelni jest to, ¿e na nie-
których kierunkach i w niektórych dyscyplinach
naukowych rzeczywiœcie s¹ zatrudniani
wspó³ma³¿onkowie czy dzieci. My wymagamy, ¿e-
by pracowali oni przynajmniej w innych zak³a-
dach. Jeœli ojciec jest na przyk³ad karnist¹, to
niech córka czy syn specjalizuje siê w prawie cy-
wilnym, administracyjnym etc., podobnie w me-
dycynie. Chodzi o to, ¿e w sytuacji gdy mamy do
czynienia ze wspó³ma³¿onkami czy bliskimi kre-
wnymi, podczas dokonywania ocen przez kiero-
wnika czy dopuszczania do urz¹dzenia badaw-
czego w uniwersytetach medycznych zawsze mo-
¿e wyst¹piæ stronniczoœæ, mo¿e tak siê zdarzyæ.

Ja nie twierdzê, ¿e nie ma wybitnych rodzin,
wielu wybitnych profesorów, którzy w³asne dzieci
czy ¿ony traktuj¹ gorzej ni¿ wspó³pracowników,
stawiaj¹c im wy¿sze wymagania etc. Niestety wy-
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daje siê, ¿e nie zawsze tak siê dzieje, w niektórych
przypadkach jest wrêcz przeciwnie. Chodzi tu
o poczucie sprawiedliwoœci, o wszystkich praco-
wników obok, którzy czuj¹ siê niesprawiedliwie
traktowani, bo nie mogli pojechaæ na konferencjê,
gdy¿ pojecha³ ktoœ z rodziny, nie otrzymali grantu
dla m³odych naukowców czy nie mieli dostêpu do
danego urz¹dzenia badawczego.

Jedna sprawa. Dajemy temu rok na wejœcie
w ¿ycie. Przepis ten nie wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia. Rok wystarczy na dostosowanie. Ja
s¹dzê, ¿e niektóre rodziny ju¿ siê do tego dostoso-
wuj¹ i myœl¹ o tym, ¿eby znaleŸæ inny zak³ad, inn¹
katedrê czy…

(Senator Ryszard Bender: …powód, ¿eby siê
rozwieœæ.)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Rozwód, rozwód na-
ukowy.)

Pan senator…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze…)
…mówi o tym, ¿e to jest rok na rozwód. Ja nie

bêdê tego komentowaæ.
Wydaje siê, ¿e rok wystarczy, aby dostosowaæ

siê do tych zapisów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma pana senatora Cichonia, za-

praszam do zadania pytania pana senatora Orty-
la. Nastêpny jest pan senator Szaleniec. Te¿ nie
ma.

(Senator Waldemar Kraska: Jest, jest.)
Jest? Tylko siê przesiad³. Dobrze.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
S¹dzê, ¿e do tych myœli, które pani minister

w³aœnie przedstawi³a, trzeba dodaæ przyk³ad,
przyk³ad rodziny Curie-Sk³odowskich. To wszyst-
ko jakoœ tak nie wpisuje siê w te zabiegi.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To by³o w in-
nym wieku, Panie Senatorze.)

Nie, nie, z ca³ym szacunkiem i z uwzglêdnie-
niem tego. Dajê to tylko jako przyk³ad.

Pani Minister, ja bym jeszcze prosi³…
(Senator Czes³aw Ryszka: …jak przyk³ad o Ko-

perniku.)
Tak, nie by³a kobiet¹.
Ja bym jeszcze wróci³ do sprawy, tak go nazwê,

komisarza. Przy okazji powiem, dlaczego ja go tak
nazywam. Chcê powiedzieæ, ¿e moim zdaniem
przepis mówi¹cy o programie naprawczym i o tej
procedurze powinien funkcjonowaæ, jest tylko
kwestia jego jakoœci, a to budzi moje w¹tpliwoœci.

Pani Minister, nie odpowiedzia³a mi pani na py-
tanie, sk¹d bêdzie osoba pe³ni¹ca obowi¹zki re-
ktora, gdzie ona bêdzie poszukiwana. Czy to bê-
dzie jakiœ mened¿er, czy to bêdzie prorektor, bo
te¿ tak mo¿e byæ, czy to bêdzie kanclerz, czy jesz-
cze jakaœ inna osoba? Myœlê, ¿e wa¿ne jest to,
abyœmy wiedzieli, sk¹d bêdzie ta osoba, a tego
ustawa nie precyzuje. W tej sytuacji w moim od-
czuciu jest to dowolne, a to jest niebezpieczne.

Ponadto prosi³bym, aby pani powiedzia³a, dla-
czego ³amie siê kadencyjnoœæ. Dlaczego ten mój
komisarz, a pani pe³nomocnik nie bêdzie praco-
wa³ tylko do koñca kadencji, a potem nie zostanie
wybrany nowy rektor? Myœlê, ¿e œrodowisko
uczelni, senat w krytycznych sytuacjach potrafi
samodzielnie podejmowaæ decyzje. Przyk³adem
tego by³ w³aœnie UMCS, tak jak pani powiedzia³a,
który bez tych zapisów ustawowych, bardzo re-
strykcyjnych i nieprecyzyjnych, doskonale potra-
fi³ daæ sobie radê z t¹ sytuacj¹.

Chcê te¿ pani powiedzieæ o tym, ¿e nasuwaj¹
siê równie¿ w¹tpliwoœci co do trzech lat funkcjo-
nowania owego, tak go bêdê nazywa³, komisarza.
Je¿eli przez dwa lata testujemy rektora, który mo-
¿e wprowadzaæ program naprawczy i to nie za
swoje winy…

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Tak, tak.)

Bo powiedzia³a pani o piêciu latach. Prawda?
Jemu dajemy dwa lata i ju¿ po dwóch latach

mo¿emy go… A komisarzowi, czyli temu pe³no-
mocnikowi, dajemy trzy lata. W ci¹gu piêciu lat to
mo¿na to wyprowadziæ na prost¹, ale w ci¹gu
dwóch lat trudno o cud gospodarczy w sytuacji
narastaj¹cego zad³u¿enia.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Szaleniec, nastêp-

nie pan senator Bergier. Je¿eli pañstwo pozwoli-
cie, to zamknê listê pytaj¹cych. Po czterech godzi-
nach…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wspaniale.)
…zadawania pytañ przejdziemy do dyskusji.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: I nastêpne cztery

godziny.)
Proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, ja mia³bym jeszcze jedno dodat-

kowe pytanie. Od razu zastrzegam, ¿e jak najbar-
dziej jestem za zapisem, który wyk³adowcom wy¿-
szych uczelni umo¿liwia pracê maksymalnie na
dwóch uczelniach. Pani uzasadnia³a to w ró¿nych
konfiguracjach i argumenty s¹ jak najbardziej
przekonuj¹ce. Jest jednak pewna sprawa,
w zwi¹zku z któr¹ oczekujê odpowiedzi na takie
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pytanie. Czy ministerstwo bada³o, ile uczelni mo-
¿e ulec likwidacji w zwi¹zku z tym zapisem? Py-
tam o to, bo wiele uczelni mniejszych, ma³ych,
zw³aszcza niepublicznych, bazuje niejako na
cz¹stkach etatów profesorów pozyskanych z in-
nych uczelni. Mo¿na powiedzieæ, ¿e te szko³y
w krótkim czasie strac¹ tych pracowników, a na
zbudowanie swojej kadry potrzeba jednak wiele
czasu. Czy nie wi¹¿e siê to z likwidacj¹ wielu
uczelni? Czy by³y prowadzone jakieœ badania
w tej sprawie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
Ostanie pytanie zadaje pan senator Bergier.

Senator Józef Bergier:
Pani Minister! Wysoka Izbo! Nale¿ê do tych se-

natorów, którzy dostrzegaj¹ wiele pozytywów
w tej ustawie, mo¿e dlatego, ¿e jestem nauczycie-
lem akademickim.

A teraz pytanie. Wœród wielu zalet dostrzegam
szansê szybszego rozwoju naukowego, szybszej
œcie¿ki naukowej, myœlê o habilitacji. Po raz pier-
wszy pracownicy bêd¹ mogli przedstawiæ swój do-
robek do oceny. Wiele osób oczekuje na poznanie
za³o¿eñ tego rozporz¹dzenia. Ale co bêdzie rozu-
miane jako znacz¹cy dorobek naukowy? Przecho-
dzê do pytania. Ju¿ 1 paŸdziernika pierwsi nauczy-
ciele mog¹ zechcieæ wybraæ radê wydzia³u i ubie-
gaæ siê o stopieñ doktora habilitowanego. Czy
mog³aby pani minister powiedzieæ, jakie s¹ za³o¿e-
nia, co w tym rozporz¹dzeniu bêdzie zawarte? Jaki
bêdzie poziom ogólnoœci lub szczegó³owoœci? I co
najwa¿niejsze, kiedy mo¿emy liczyæ na wejœcie te-
go rozporz¹dzenia? Chodzi o to, ¿ebyœmy do 1 paŸ-
dziernika mogli ju¿ byæ przygotowani na rozpoczê-
cie nowej œcie¿ki rozwoju naukowego. O to pytali
doktorzy, z którymi odby³em seriê spotkañ. St¹d
moje pytanie. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I bardzo proszê pani¹ minister.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Najpierw odpowiem na pytanie pana senato-

ra Ortyla, które dotyczy programu naprawcze-
go. Przyznam, ¿e nie mo¿emy zadekretowaæ
w ustawie tego, sk¹d bêdzie pochodziæ pe³ni¹cy
obowi¹zki rektora, poniewa¿ bêdzie to zale¿a³o
od indywidualnej sytuacji uczelni. Mo¿e to byæ

kanclerz, mo¿e to byæ prorektor danej uczelni,
mo¿e to byæ jakiœ przedstawiciel senatu, mo¿e to
byæ ktoœ zupe³nie z zewn¹trz, wszystko zale¿y
od… Proszê zwróciæ uwagê, ¿e mamy w systemie
bardzo zró¿nicowane uczelnie. S¹ PWSZ, s¹
uczelnie na wysokim poziomie prowadz¹ce ba-
dania i s¹ uczelnie œredniej jakoœci, które posia-
daj¹ status akademicki. Wszystko wiêc bêdzie
zale¿a³o od indywidualnej sytuacji uczelni i od
powodów, które sprowokowa³y dany problem.
Mogê sobie nawet wyobraziæ, ¿e w niektórych
wypadkach rektor, który zosta³ wybrany… No,
je¿eli problemy finansowe zosta³y spowodowa-
ne w poprzedniej kadencji, to nowy rektor mo¿e
pe³niæ obowi¹zki rektora z polecenia ministra,
a wtedy jego status w stosunku do organów ko-
legialnych bêdzie silniejszy i ten program na-
prawczy, o którym mówimy, bêdzie móg³ zostaæ
przeprowadzony. W takiej sytuacji zmieniaj¹ siê
uprawnienia rektora, to znaczy osoby pe³ni¹cej
obowi¹zki rektora. Nawet gdybyœmy zadekreto-
wali, ¿e to ma byæ prorektor, kwestor czy ktokol-
wiek inny, to i tak nie moglibyœmy przewidzieæ
sytuacji, które pokaza³yby nam prawdziwe po-
wody nieprawid³owoœci na danej uczelni. A pro-
szê mi wierzyæ, s¹ ró¿ne mo¿liwoœci oddzia³ywa-
nia osoby nie najlepiej, powiedzmy, przygotowa-
nej do pe³nienia funkcji rektora. I mog¹ byæ ta-
kie mo¿liwoœci oddzia³ywania, ¿e dojdzie do sy-
tuacji, w których organ kolegialny bêdzie g³oso-
waæ za samobójstwem w³asnej uczelni, samo-
bójstwem finansowym. Przypomnê przyk³ad
uczelni w Gdañsku, o której mówi³am, gdzie
musieliœmy doprowadziæ do wymiany rektorów.
Impeachment by³ dwukrotnie powtarzany przez
œrodowiska akademickie. Proponowano odwo-
³anie rektora, ale za ka¿dym razem ta koncepcja
by³a przeg³osowywana; decydowa³ jeden g³os.
Widzi wiêc pan senator, ¿e to jest bardzo trudna
sytuacja. Mo¿e siê znaleŸæ ktoœ, kto po prostu
nie bêdzie myœla³ o interesie uczelni, tylko o ja-
kichœ innych interesach. Dlatego tak wa¿ne
jest, ¿eby to zrealizowaæ. Ustawa nie mówi, ¿e to
jest na trzy lata, mówi, ¿e jest do takiego okresu.
Oznacza to, ¿e pe³ni¹cy obowi¹zki rektora mo¿e
byæ na stanowisku przez trzy miesi¹ce, a mo¿e
byæ przez pó³ roku. Zale¿y nam na tym, ¿eby za-
d³u¿enie uczelni liczyæ w odniesieniu do poprze-
dzaj¹cych piêciu lat. Myœlê, Panie Senatorze, ¿e
ten artyku³ ma dzia³aæ profilaktycznie ni¿ de fa-
cto egzekucyjnie. Profilaktycznie, bo chodzi
o to, ¿eby uczelnie musia³y, tak jak tego NIK od
nas wymaga, bardziej rzetelnie gospodarowaæ
œrodkami publicznymi, a tak¿e dochodami w³a-
snymi, i patrzeæ na w³asny rozwój, zamiast wy-
dawaæ na potrzeby bie¿¹ce, niekoniecznie uza-
sadnione w danym momencie. Ja to widzê bar-
dziej jako przepis o charakterze profilaktycz-
nym, który mobilizuje uczelnie do bardziej rze-
telnej gospodarki finansowej.
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Jeœli chodzi o likwidacjê uczelni, o to, ¿e musz¹
mieæ minimum kadrowe na drugim etacie… Chy-
ba senator Misio³ek o to pyta³. Nie ma go?

(G³os z sali: Senator Zbigniew Szaleniec.)
Aha, przepraszam, pan senator Szaleniec.
Chodzi³o o to, ¿e wszyscy… ¿e uczelnie bêd¹…

Jak du¿o uczelni zostanie zlikwidowanych, po-
niewa¿ nie bêd¹ mia³y uprawnieñ do prowadzenia
kierunków? Otó¿ myœmy przeprowadzali tak¹ sy-
mulacjê. Na pocz¹tku musieliœmy wykluczyæ
wszystkie uczelnie, które prowadz¹ studia magi-
sterskie, bo one musz¹ mieæ pracowników na
pierwszym, podstawowym etacie. Tak wiêc wy-
kluczyliœmy wszystkie uczelnie niepubliczne ma-
j¹ce pracowników na podstawowych etatach.
Czyli uczelnie prowadz¹ce co najmniej studia ma-
gisterskie. Wykluczyliœmy równie¿ te, które obo-
wi¹zuj¹ce je minimum kadrowe wprowadza³y te¿
poprzez pierwszy etat. A takich uczelni, jak siê
okaza³o, jest powy¿ej 40%. To dosyæ istotna infor-
macja. Na koniec wreszcie, jak powiedzia³am, mo-
¿e to dotyczyæ nie tylko uczelni niepublicznych,
ale tak¿e publicznych PWSZ. I dlatego dajemy od-
powiednie vacatio legis, ¿eby mo¿na by³o skom-
pletowaæ odpowiedni¹ kadrê. No i w tej chwili,
moim zdaniem, uczelnie takie, jak PWSZ czy inne,
kszta³c¹ce tylko i wy³¹cznie na poziomie licen-
cjackim, które nie skompletowa³y kadry zatrud-
nionej na podstawowym etacie, powinny ju¿ w tej
chwili zacz¹æ rozgl¹daæ siê za pracownikami, któ-
rzy by przyszli pracowaæ na tym podstawowym
etacie. Proszê mi wierzyæ, ¿e obecne minima kad-
rowe s¹ ³atwiejsze do wype³nienia. Tam, gdzie ja-
ko minimum kadrowe mia³o byæ szeœciu profeso-
rów, w tej chwili, jak mówimy, profesora mo¿na
zast¹piæ przez dwóch doktorów. I ¿e nie wiêcej ni¿
50%… Czyli z szeœciu profesorów tylko trzech
trzeba mieæ na podstawowym etacie.

(G³os z sali: Oœmiu.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze…)
Podobnie jest z doktorami, których mog¹ zastê-

powaæ magistrowie, wybitni praktycy gospodarki
czy wybitni mened¿erowie. Mówiliœmy te¿ o wybit-
nych informatykach znaj¹cych najnowsze te-
chnologie programowania. Tak wiêc w³aœnie ten
przepis, o którym mówi³ pan senator, jest spiêty
z przepisem pozwalaj¹cym na zatrudnianie prak-
tyków i zmianê zwi¹zan¹ z minimum kadrowym.
Po wejœciu w ¿ycie tej ustawy wszystkim uczel-
niom, które siê tego obawiaj¹, ³atwiej bêdzie
spe³niæ wymogi kadrowe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I jeszcze pytanie pana senatora Bergiera.
Je¿eli bêd¹ jeszcze…

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Jeszcze jedno…)

Zamknê³am listê…
Tak?
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-

ra Kudrycka: By³o pytanie… Przepraszam, nie od-
powiedzia³am.)

Aha, œwietnie.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Pan senator pyta³ o to, jakie bêd¹ kryteria oce-

ny osi¹gniêæ naukowych czy te¿ dorobku nauko-
wego podczas procedury habilitacyjnej. Gdyby te-
raz ktoœ, któryœ z doktorów, zapyta³ mnie o te kry-
teria, to bym powiedzia³a: bêd¹ podobne do tych,
które obecnie funkcjonuj¹, tylko ¿e wy¿sze. I nie
mogê odpowiedzieæ jednoznacznie, czy bêd¹ bar-
dzo szczegó³owo okreœlone, poniewa¿ poprosi³am
Centraln¹ Komisjê do spraw Stopni i Tytu³ów,
która odpowiada za tego typu procesy, ¿eby
przedstawi³a nam w³asn¹ koncepcjê na ten te-
mat. Potem ministerstwo bêdzie ostatecznie pra-
cowaæ nad projektem, który przeka¿emy do kon-
sultacji spo³ecznych. Na pewno œrodowisko aka-
demickie w ca³oœci bêdzie mog³o siê wypowie-
dzieæ. Ale przyznam, ¿e jestem przekonana, i¿
bardzo szczegó³owe punktowanie pewnych osi¹g-
niêæ mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e jakoœæ tej pracy
nie bêdzie doceniana. Bo nie mo¿na jej przeliczaæ
na liczbê publikacji, tylko trzeba oceniaæ jakoœæ.
A jakoœæ jest zawsze w wiêkszym stopniu uzna-
niowa, to siê dokonuje poprzez weryfikacjê nau-
kow¹ publikacji, ocenê tych publikacji przez po-
zosta³¹ kadrê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Józef Bergier: …wprowadzenia nie

póŸniej ni¿ rozporz¹dzenia.)
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego: Tak jak

wszystkie… Ni¿ ustawy, z dniem 1 paŸdziernika.)
Zakoñczyliœmy etap zadawania pytañ.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister. Bardzo proszê

o pozostanie z nami do zakoñczenia tego punktu.
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.

Przypominam, ¿e do g³osu zapisali siê senato-
rowie: Kazimierz Wiatr, Czes³aw Ryszka, Marek
Rocki, Maciej Klima, Ryszard Bender, Edmund
Wittbrodt, Piotr Wach, Stanis³aw Bisztyga, Ja-
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nusz Rachoñ, Zbigniew Romaszewski, Adam
Massalski, Józef Bergier, Stanis³aw Jurcewicz,
Andrzej Misio³ek, W³adys³aw Ortyl, Stanis³aw
Piotrowicz, Pawe³ Klimowicz. Oczywiœcie z tej listy
wykluczamy teraz pana senatora Macieja Klimê,
który z³o¿y³ wnioski o charakterze legislacyjnym.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kazi-
mierza Wiatra. Zapraszam. Przypominam o dzie-
siêciu minutach.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Pani Minister… Pani minister

ju¿ wysz³a… Panie Ministrze! Panie i Panowie Se-
natorowie!

Dziœ rozpatrujemy ustawê o zmianie ustawy
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach nau-
kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule naukowym w zakresie sztuki oraz zmianie
niektórych innych ustaw. Trzeba powiedzieæ, ¿e
jest to bardzo obszerna nowelizacja ustawy, która
zosta³a uchwalona w sierpniu 2005 r., pierwsza
od prawie szeœciu lat tak istotna i du¿a modyfika-
cja. Modyfikacja ta wywo³uje bardzo du¿y rezo-
nans spo³eczny. Jako przewodnicz¹cy Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej muszê powiedzieæ, ¿e na moje rêce, za-
równo jako do senatora, jak i do przewodnicz¹ce-
go Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, wp³ynê³o bardzo wiele sta-
nowisk: NSZZ „Solidarnoœæ”, Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Inicjatywy Obywatelskiej In-
stytutów Polskiej Akademii Nauk, Niezale¿nego
Zrzeszenia Studentów, Zrzeszenia Studentów
Polskich, Parlamentu Studentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej, doktorantów, nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, szkó³ artystycznych, Konferencji
Rektorów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodo-
wych, a tak¿e pojedynczych uczelni. Pod niektó-
rymi z tych stanowisk by³y tysi¹ce podpisów. Do
jednego stanowiska by³ za³¹czony taki pakiet…
plik, wykaz osób, które to podpisa³y – bodaj¿e dwa
tysi¹ce osiemset szeœædziesi¹t trzy. I trzeba po-
wiedzieæ, ¿e wiele uwag sprowadza siê do proble-
mu finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego,
w szczególnoœci wynagradzania pracowników,
praw nabytych pracowników wy¿szych uczelni,
a tak¿e nieodp³atnoœci studiów na drugim kie-
runku.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ostatnich dwudziestu
latach liczba studentów w Polsce wzros³a piêcio-
krotnie, ale poziom finansowania szkolnictwa wy-
¿szego jest ni¿szy ni¿… W roku 1992 finansowa-
nie szkolnictwa wy¿szego wynosi³o 0,88% PKB,
podczas gdy w roku 2011 – zaledwie 0,38%. Je¿eli
weŸmiemy pod uwagê piêciokrotny wzrost liczby
studentów, to mo¿na by to uproœciæ w ten sposób,

¿e jest to piêciokrotna obni¿ka tego finansowania.
Oczywiœcie bior¹c pod uwagê wiêksz¹ efekty-
wnoœæ kszta³cenia… Mo¿e to nie jest piêciokrotne
obni¿enie finansowania szkolnictwa wy¿szego
w Polsce, ale na pewno jest ono istotne. To jest
w³aœnie powód tego, ¿e wiele rozwi¹zañ w ustawie,
któr¹ siê zajmujemy, budzi uzasadnione kontro-
wersje. P³ace w obszarze nauki i szkolnictwa wy¿-
szego pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Badania
naukowe w du¿ej mierze realizowane s¹ na uczel-
niach, zatem ta ustawa ma te¿ zwi¹zek z finanso-
waniem nauki, a finansowanie nauki w zestawie-
niu ze szkolnictwem wy¿szym jest, ¿e tak powiem,
w jeszcze gorszej kondycji, ¿eby nie powiedzieæ,
w fatalnym stanie. Przypomnê dane. W 1991 r. –
0,76% PKB; w 2011 r. – 0,38% PKB, a zatem jest to
po³owa tego finansowania, jakie by³o w 1991 r.

Proszê pañstwa, trzeba jeszcze dodaæ, ¿e
ogromna czêœæ finansowania szkolnictwa wy¿sze-
go jest przeznaczana na wynagrodzenia, ten fatal-
ny poziom wynagrodzeñ, szczególnie dziesiêæ lat
temu, spowodowa³, ¿e uczelnie istotn¹ czêœæ
swoich œrodków przeznacza³y na wynagrodzenia.
Z prac Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, jakie prowadziliœmy
w 2006 r., wynika³o, ¿e a¿ 96% dotacji minister-
stwa by³o przeznaczane na wynagrodzenia, a tyl-
ko 4% – na wydatki rzeczowe. To siê podobno tro-
chê poprawi³o, to mo¿na ró¿nie liczyæ, ale na re-
monty, na laboratoria, na inne wydatki po prostu
nie ma pieniêdzy.

Kadra pracuje na kilku etatach – o tym by³a
mowa – ale to tak¿e wynika z tego, ¿e te wynagro-
dzenia s¹ niskie. Oczywiœcie mo¿na próbowaæ
zgodziæ siê z tym, ¿e jednoetatowoœæ by³aby lep-
sza, chocia¿ kwestia prowadzenia badañ nauko-
wych w ró¿nych oœrodkach przez tê sam¹ osobê
te¿ ma pewn¹ wartoœæ i nie nale¿y wszystkiego
kwestionowaæ. Niemniej jednak stan finansowy
powoduje, ¿e kadra szuka pieniêdzy nie tylko na
w³asne wynagrodzenia, ale tak¿e na laboratoria,
na delegacje. Zamiast zajmowaæ siê dydaktyk¹
i badaniami naukowymi, szuka œrodków finanso-
wych.

Gospodarka jest ci¹gle s³abo zainteresowana
wynikami badañ naukowych. Gospodarka, która
ma wymiar globalny… Laboratoria s¹ lokalizowa-
ne w innych miejscach na œwiecie, nie w Polsce,
dlatego wp³yw œrodków finansowych z gospodarki
do nauki jest ci¹gle bardzo ma³y. To siê zmienia,
ale bardzo powoli i wydaje siê, ¿e bez impulsu ze
strony bud¿etu tego siê nie uda naprawiæ.

Muszê powiedzieæ, na poparcie moich s³ów, ¿e
w ci¹gu ostatnich lat by³o wiele stanowisk doty-
cz¹cych z³ej kondycji finansowej nauki i szkolni-
ctwa wy¿szego, stanowisk: Polskiej Akademii Na-
uk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich, a tak¿e Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego, nie mówi¹c ju¿ o organizacjach zwi¹zko-
wych. Komisja sejmowa w projekcie bud¿etu na
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2011 r. proponowa³a dodatkowe œrodki na szkol-
nictwo wy¿sze w wysokoœci 500 milionów z³, ale
nie zosta³o to zrealizowane. Ta sama komisja na
tym samym posiedzeniu negatywnie zaopiniowa-
³a finansowanie nauki na 2011 r. Takie s¹ fakty.
Ja nawet zg³osi³em poprawkê do ustawy o finan-
sowaniu nauki dotycz¹c¹ tego, aby do roku 2015
roz³o¿yæ na piêæ lat wzrost finansowania nauki do
poziomu 1% produktu krajowego brutto. By³ za-
pis w ustawie o finansowaniu nauki, ¿e wydatki
na naukê finansowane przez ministra ustala siê
w ustawie bud¿etowej w wysokoœci zapewniaj¹cej
dojœcie Polski do poziomu wydatków wynika-
j¹cych ze Strategii Lizboñskiej. Ale uznano, ¿e
Strategii Lizboñskiej nie ma i zapis wykreœlono.
A przecie¿ wiemy, ¿e mówiono tam o tym, i¿ 3%
PKB ma byæ na naukê i 2% na szkolnictwo wy¿-
sze. Co prawda te 3% to jest z wp³ywami z gospo-
darki – o tym siê mówi jednym tchem – ale skoro
tych wp³ywów nie ma, to… 0,38% z bud¿etu to je-
dnak kiepsko.

Nauka i szkolnictwo wy¿sze s¹ przecie¿ loko-
motyw¹ rozwoju, postêpu. Skoro budujemy spo-
³eczeñstwo informacyjne i gospodarkê opart¹ na
wiedzy, to nie mo¿emy zaniedbywaæ tych obsza-
rów. Z bud¿etu finansuje siê promocjê turystyki,
wspiera siê prywatnych przedsiêbiorców, wiêc
tym bardziej nauka i szkolnictwo wy¿sze powinny
partycypowaæ w podziale tego bud¿etu, i to w du¿o
wiêkszym stopniu. Narzekamy na pozycjê Polski
w rankingach, a nie mówi siê o tym, jak wielkie s¹
w tej kwestii zaniedbania finansowe. Chodzi tu
oczywiœcie o inwestycje d³ugoterminowe i dlatego
wszelkie decyzje parlamentu, Sejmu, Senatu,
a tak¿e rz¹du, s¹ trudne. Ale przecie¿ zale¿y nam
na tym, aby m³odzi w Polsce pozostali, aby najlep-
si polscy naukowcy mogli w Polsce pracowaæ. Ma-
my zapis ustawowy, ¿e na wojsko jest przeznacza-
ne 1,95% PKB, ale w przypadku nauki takiego za-
pisu nie ma. Jednoczeœnie trzeba powiedzieæ, ¿e
na œwiecie proporcje finansowania nauki i zbro-
jeñ s¹ ogólnie jak 1 do 1,6. W Stanach Zjednoczo-
nych jest to 1 do 1, w Czechach 1 do 2, a w Polsce
jest to 1 do 5 – to jest stan fatalny. W Hiszpanii
niedawno uczeni protestowali, poniewa¿ plano-
wano ograniczyæ wydatki na naukê do poziomu
1,35% PKB. A w Polsce w tym czasie jest to 0,38.

Ja oczywiœcie mam przygotowane stosowne
poprawki, ale nie bêdê ich pañstwu przedstawia³.
Wydaje mi siê, ¿e one broni¹ siê same. W ka¿dym
razie chcê element finansowania nauki i szkolni-
ctwa wy¿szego poddaæ pewnemu wzmocnieniu,
bo to jest klucz do rozwi¹zania wielu problemów.
My czêsto dyskutujemy o skutkach, a nie o przy-
czynach. Dlatego z ca³a si³¹ chcia³bym swoj¹ wy-
powiedŸ skoncentrowaæ w³aœnie na finansach.
Oczywiœcie ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e mówiê o tym
przy ka¿dej okazji – i to bêdzie prawda – to znaczy

przy okazji ka¿dego bud¿etu, ustawy o finanso-
waniu nauki i ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Ale
okazuje siê, ¿e wci¹¿ brakuje œwiadomoœci co do
tego, brakuje te¿ przekonania i dlatego wydaje siê,
¿e jest to wci¹¿ potrzebne. Namawiam tak¿e in-
nych pañstwa, panie i panów senatorów, aby to
robili.

Wspomnia³em o tym, ¿e w ustawie o finanso-
waniu nauki skreœlono zapis o Strategii Lizboñ-
skiej, poniewa¿ jej ju¿ nie ma. Ale okazuje siê, ¿e
Komisja Europejska 9 lutego 2011 r. przyjê³a do-
kument zatytu³owany: „Wspólne ramy strategicz-
ne dla finansowania unijnego na rzecz badañ na-
ukowych i innowacji”. W tym to dokumencie czy-
tamy, ¿e Unia Europejska wyznaczy³a sobie,
w zwi¹zku ze strategi¹ Europa 2020, cel zak³ada-
j¹cy zwiêkszenie wydatków na badania i rozwój do
3% PKB do 2020 r. A zatem jest to zadanie, które
powraca, jest to te¿ sygna³, ¿e i my musimy po-
wróciæ do tych zapisów, a przede wszystkim do fi-
nansowania – bo tutaj nie chodzi o zapis ustawo-
wy, tylko o finansowanie – bo przecie¿ 0,38% PKB
jest nie do przyjêcia. I byæ mo¿e propozycja, aby
ten 1% PKB w przeci¹gu piêciu lat uzyskaæ, jest
s³uszna.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przekroczy³ pan ju¿ czas. Tak ¿e proszê kon-
kludowaæ.)

Jeœli pan marsza³ek da³by mi jeszcze pó³torej
minuty, to skoñczy³bym…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, nie dam
panu pó³torej minuty, bo ju¿ przekroczy³ pan czas
o minutê. Proszê konkludowaæ.)

Proszê pañstwa, jesteœmy du¿ym pañstwem,
mamy wspania³¹ kulturê, wybitnych uczonych,
ale m³odzi uciekaj¹ za granicê, bo tutaj nie ma dla
nich warunków. Nauka i szkolnictwo wy¿sze jest
lokomotyw¹ rozwoju spo³ecznego i gospodarcze-
go. Budowa œrodowiska naukowego i akademic-
kiego jest procesem d³ugotrwa³ym, który ³atwo
jest zepsuæ. Potrzebny jest w tej kwestii odpowie-
dni klimat, potrzebne s¹ warunki. Nauki nie two-
rzy siê na rozkaz. Naukê i œrodowisko akademic-
kie tworz¹ utalentowane osobowoœci ukszta³to-
wane w œrodowisku naukowym, w którym panuje
atmosfera d¹¿enia do prawdy z zachowaniem
uczciwoœci i dyscypliny myœlenia. Zadaniem in-
stytucji organizuj¹cych dzia³alnoœæ naukow¹ jest
umo¿liwianie kszta³towania utalentowanych,
nieprzeciêtnych osobowoœci o samodzielnym
i krytycznym spojrzeniu na otaczaj¹c¹ nas rze-
czywistoœæ, a tak¿e sprzyjanie ich rozwojowi. Na-
uka jest czêœci¹ kultury i stanowi o ci¹g³oœci na-
rodowej, bo naród i pañstwo bez kultury nie ist-
niej¹. Naród musi pracowaæ nad sob¹, podnosiæ
swoj¹ kulturê, w tym naukê i szkolnictwo wy¿sze,
by byæ partnerem dla innych pañstw. Tego nam
wszystkim ¿yczê. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Sk³adam poprawki.)
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-

wa Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolni-

ctwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw jest napisana, powiem to wprost, jak wiêk-
szoœæ ustaw Platformy Obywatelskiej, czyli w spo-
sób ¿yczeniowy. Z tego te¿ powodu wiele zapisów
w tej ustawie jest szkodliwych dla polskiej nauki,
poniewa¿ zmierza siê do przekszta³cenia uniwer-
sytetu w uczelniê kszta³c¹c¹ mo¿e i fachowców,
ale nie intelektualistów. Mówi¹ o tym wprost kry-
tyczne opinie o tej ustawie p³yn¹ce ze œrodowisk
akademickich i naukowych. Najwa¿niejsze z tych
krytycznych opinii dotycz¹ spraw centralizacji
szkolnictwa wy¿szego, jego ekonomizacji, zani¿e-
nia rangi tytu³ów naukowych, zwiêkszenia biuro-
kracji na uczelniach, a tak¿e wprowadzenia ko-
niecznoœci op³aty za drugi kierunek studiów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
uzasadnia to tak, ¿e proponowana ustawa – cytu-
jê – wynika z potrzeb dostosowania naszego syste-
mu szkolnictwa do skali zadañ, a przewidywane
rozwi¹zania maj¹ podnieœæ jakoœæ i efektywnoœæ
szkolnictwa wy¿szego. Zgadzam siê, ¿e wiele roz-
wi¹zañ w tej ustawie mo¿e poprawiæ sytuacjê
szkó³ wy¿szych. Niestety, z górnolotnego uzasa-
dnienia wyziera, jak powiedzia³em, doœæ niekon-
sekwentna reforma, która wszystko zmienia, nie-
wiele daj¹c w zamian. Generalnie ta ustawa jest
wyrazem niemocy finansowej pañstwa – to w niej
najbardziej widaæ. Rz¹d Platformy Obywatelskiej
odkry³ w tej ustawie karty, mówi¹c, ¿e w najbli¿-
szych latach nie wzrosn¹ znacz¹co œrodki na
szkolnictwo wy¿sze. Dlatego kierujemy do uczelni
przes³anie: radŸcie sobie sami, czyli zarabiajcie
na siebie, powo³ujcie mened¿erów na rektorów,
twórzcie podmioty gospodarcze, stawajcie siê
swoistymi, w cudzys³owie, fabrykami wiedzy dla
potrzeb gospodarki. Wtedy nie tylko przetrwacie,
ale nawet do³o¿ymy wam nieco œrodków. Jak
s¹dzê, pod rz¹dami zapisów tej ustawy du¿e
uczelnie jakoœ sobie poradz¹. Co jednak z tymi
uczelniami, które dzia³aj¹ gdzieœ na prowincji, na
przyk³ad w Czêstochowie? Co z uczelniami huma-
nistycznymi czy te¿ humanistycznymi kierunka-
mi na uczelniach? Widaæ wyraŸnie, ¿e humani-
stykê, która ze swej natury jest deficytowa, ten
rz¹d skazuje na marginalizacjê.

Wspomnia³em ju¿, ¿e ustawa jest niespójna.
Oto kilka przyk³adów rozwi¹zañ, które mo¿e
i wprowadzaj¹ standardy œwiatowe, jednak dla
wielu naukowców granicz¹ nawet z absurdem.

Otó¿, jak to by³o ju¿ tutaj mówione, doktorem
mo¿e byæ osoba nieposiadaj¹ca tytu³u magistra,
a rozprawê doktorsk¹ mo¿e stanowiæ kilka arty-
ku³ów lub rozdzia³ w pracy zbiorowej. Równoczeœ-
nie jednak aby otworzyæ przewód doktorski, trze-
ba wykazaæ siê przyjêt¹ do druku ksi¹¿k¹ lub ar-
tyku³em wydrukowanym w czasopiœmie nauko-
wym o zasiêgu co najmniej krajowym. Jaka¿ tu
jest niekonsekwencja! Z jednej strony liberaliza-
cja, z drugiej – wysoki wymóg. I, co ciekawe, taki
doktor, jak to siê mówi potocznie, z kapelusza mo-
¿e byæ rektorem uczelni publicznej, a nawet
cz³onkiem komisji kwalifikuj¹cej kandydatów do
stopnia doktora habilitowanego. Czyli podw³adny
bêdzie ocenia³ prze³o¿onego. Có¿, dziêki tej usta-
wie czeka nas zalew niewykszta³conych m³odych
doktorów, którzy bêd¹ podbijaæ statystyki, ale za-
razem deprecjonuj¹c polsk¹ naukê.

Kolejne rozwi¹zanie niezrozumia³e dla œwiata
nauki to omawiana ju¿ tu kwestia nadania stop-
nia doktora habilitowanego, z tym ¿e nie bêdzie
siê przy tym wymaga³o publikacji rozprawy habi-
litacyjnej czy odbycia kolokwium habilitacyjnego.
Komisja habilitacyjna mo¿e oceniæ dorobek habi-
litanta bez koniecznoœci przeprowadzenia z nim
rozmowy. Nie jest zatem wa¿ne, czy ów potrafi po-
prowadziæ wyk³ad akademicki, czy umie odpo-
wiadaæ na pytania zadawane przez innych bada-
czy, czy pracowa³ samodzielnie itd.

Kuriozalny jest zapis, w którym ustawodawca
stwierdza, ¿e jeœli dojdzie do sytuacji, ¿e rada wy-
dzia³u nada³aby wbrew komisji stopieñ doktora ha-
bilitowanego, centralna komisja mog³aby tak¹ radê
pozbawiæ prawa nadawania tych¿e stopni. Ciekawy
jestem, która rada wydzia³u zajmie stanowisko od-
mienne wobec stanowiska komisji habilitacyjnej.

Podobna niekonsekwencja dotyczy nadawania
tytu³u profesora. Tu ustawa stawia bardzo wyso-
kie wymagania, bo nale¿y wypromowaæ trzech do-
ktorów, uczestniczyæ w roli recenzenta w trzech
postêpowaniach doktorskich, przewodziæ zespo-
³owi badawczemu realizuj¹cemu projekt badaw-
czy finansowany ze œrodków europejskich, odbyæ
sta¿ naukowy poza granicami itd. Ale jednoczeœ-
nie ustawa daje prezydentowi RP prawo do nada-
nia tytu³u profesora osobie nieposiadaj¹cej stop-
nia doktora habilitowanego.

Jeszcze innym trudnym do zrozumienia zapisem
jest zapis znosz¹cy rygoryzm tak zwanych minimów
kadrowych, za spraw¹ których szko³y niepubliczne
mia³y powa¿ne problemy z otwieraniem nowych kie-
runków. Nowa ustawa wprowadza zasadê, wedle
której jednego profesora mo¿e zast¹piæ dwóch do-
ktorów habilitowanych, a jednego doktora – dwóch
magistrów. Czy to oznacza, ¿e z czasem jednego pro-
fesora zast¹pi czterech magistrów? Do uruchomie-
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nia kierunku studiów wystarczy powierzenie dwóm
profesorom prowadzenia seminariów, a wyk³ady bê-
d¹ mog³y prowadziæ osoby ze stopniem doktora lub
tytu³em magistra. Wiadomo jaka bêdzie tego kon-
sekwencja: spadek poziomu kszta³cenia na niektó-
rych uczelniach do poziomu nauczania szko³y po-
maturalnej.

Oprócz tego, ¿e ustawa kompletnie demontuje
system tytu³ów naukowych, zdziwienie budzi
fakt, ¿e rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego
czy Uniwersytetu Warszawskiego móg³by zostaæ
doktor, jak to ma miejsce w znacznie mniejszych
i stawiaj¹cych sobie inne cele uczelniach niepub-
licznych. Skoro tak, to nie dawajmy rektorom tak
nieograniczonych uprawnieñ… Na przyk³ad
art. 125 daje mo¿liwoœæ zwolnienia pracownika
z innych wa¿nych przyczyn po zasiêgniêciu opinii
organu kolegialnego. Ustawa nie precyzuje je-
dnak, o jakie inne powody chodzi. Ponadto ten za-
pis ogranicza rolê senatu uczelni tylko do wyda-
wania opinii, z któr¹ rektor nie musi siê liczyæ.

Kolejna sprawa dotyczy wieloetatowoœci.
W ustawie jest zapis, ¿e pracownik naukowy zobo-
wi¹zany jest z³o¿yæ oœwiadczenie o podstawowym
miejscu pracy, a rektor wskazanej przez pracowni-
ka uczelni mo¿e wyraziæ zgodê na podjêcie przez
niego zatrudnienia w innej uczelni. Ustawa w tym
wzglêdzie jest bardzo restrykcyjna: daje rektorowi
prawo rozwi¹zywania stosunku pracy w sytuacji,
gdy pracownik podejmie pracê w innym miejscu
zatrudnienia. Ale jak siê to ma do niskich zarob-
ków w uczelniach publicznych? To ograniczenie
uderzy w pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, bo
nie bêd¹ one w stanie zaoferowaæ profesorom ta-
kich stawek, jakie proponuj¹ szko³y prywatne.

Pomys³em, który budzi niepokój wielu jest rów-
nie¿ to, ¿e profesorowie bêd¹ oceniani na podsta-
wie dwóch nowych kryteriów, zdobywania fundu-
szy na badania, czego konsekwencja bêdzie taka,
¿e profesor musia³ bêdzie staæ siê ekonomist¹
zbieraj¹cym pieni¹dze, a to przecie¿ nie jest jego
powo³anie… Z wyk³adowców akademickich robi
siê w tej ustawie dzia³aczy gospodarczych.

Moim zdaniem kolejnym absurdem jest zapis,
¿e minister, powo³uj¹c cz³onków Pañstwowej Ko-
misji Akredytacyjnej, musi uwzglêdniæ wymóg co
najmniej trzydziestoprocentowego udzia³u kobiet
w jej sk³adzie. Wymóg wiedzy i doœwiadczenia za-
stêpuje siê kryterium p³ci. To ju¿ tylko krok od te-
go, aby w bibliotekach uczelnianych by³o na pó-
³kach 30% ksi¹¿ek napisanych przez kobiety.

Konkluduj¹c, ustawa jest obci¹¿ona ogromny-
mi wadami koncepcyjnymi, ekonomizacj¹ i de-
gradacj¹ dziedzin humanistycznych, co prost¹
drog¹ prowadzi do uœmiercenia ¿ycia naukowego
uczelni. W tej sytuacji w³aœciwym rozwi¹zaniem
by³oby opracowanie tej ustawy od nowa. Dziêkujê
za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraRockiego.

Senator Marek Rocki:
PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Mam wra¿enie, ¿e czyta³em zupe³nie inny pro-

jekt ustawy ni¿ pan senator Ryszka. Zanim przed-
stawiê swoje pogl¹dy, chcia³bym zacz¹æ od kwe-
stii centralizacji, któr¹ pan senator dostrzeg³
w tym dokumencie. Dla mnie ta ustawa jest ko-
ronnym przyk³adem, który powinien byæ umiesz-
czony przez rz¹d w pakiecie deregulacyjnym… Bo
takiej deregulacji, rewolucyjnej deregulacji, ocze-
kiwaliœmy od dawna i takiej deregulacji nie by³o
w innych dziedzinach ¿ycia. Za zasadniczy dla
kierunku zmian uwa¿am nowy art. 6, daj¹cy
uczelniom prawo do ustalania planów studiów
i programów kszta³cenia. Byæ mo¿e panowie nie
znacie dotychczasowych przepisów, na podstawie
których do tej pory dzia³a³o szkolnictwo wy¿sze.
To minister okreœla³ programy nauczania, to mi-
nister nadawa³ nazwy kierunkom studiów. Ta
ustawa znosi ten przepis. Wydaje mi siê, ¿e s¹ na-
le¿ne pani minister Kudryckiej wyrazy uznania za
to, ¿e jest tym ministrem, który mia³ odwagê daæ
tak¹ wolnoœæ uczelniom wbrew czêœci œrodowis-
ka, bo uczelnie w du¿ym stopniu tej wolnoœci nie
chc¹. Ograniczeniem systemowym…

(Senator Ryszard Bender: Co to za uczelnie,
które tego nie chc¹? Chyba nic niewarte…)

Bardzo mo¿liwe. Ja mam pisma z uczelni, które
nie chc¹…

(Senator Ryszard Bender: I co z tego?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze Bender, przywo³ujê pana do porz¹dku. Jest
pan zapisany na listê mówców.)

Dzisiaj w toku debaty by³a mowa o uczelniach,
których rektorzy przed³o¿yli listy, którzy ¿¹daj¹
tego, aby zachowaæ dyplom pañstwowy. Nie
wiem, czy pañstwo macie œwiadomoœæ, ¿e dyplo-
my pañstwowe s¹ jedynie na Bia³orusi, na Ukrai-
nie, w Rosji i w Polsce. W Europie i na œwiecie nie
ma dyplomów pañstwowych, dyplomy na œwiecie
s¹ sygnowane god³em uczelni, a nie god³em pañ-
stwa. Konsekwencj¹ faktu, ¿e dyplom jest pañ-
stwowy, by³o to, ¿e to minister okreœla³ programy
nauczania i sterowa³ tym, kto i czego ma uczyæ.
Obecna minister mia³a odwagê odejœæ od tego
rozwi¹zania. Ograniczeniem systemowym bê-
dzie oczywiœcie uwzglêdnienie efektów kszta³ce-
nia, które maj¹ byæ zgodne z krajowymi normami
kwalifikacji i które maj¹ wynikaæ z rozporz¹dze-
nia, jakie powstanie na skutek tej ustawy. Te
efekty bêd¹ formu³owane dla wyodrêbnionych
obszarów kszta³cenia, a te nie bêd¹ to¿same z do-
tychczasowymi kierunkami ani nawet grupami
kierunków studiów. Jak mówi³em wczeœniej,
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art. 6 zmieniony w ustawie likwiduje listê kie-
runków studiów okreœlanych przez ministra.
Konsekwencj¹ tych przekszta³ceñ bêdzie prawo
uczelni do wydawania dyplomów ukoñczenia
studiów. To brzmi niewinnie, ale dotychczasowa
ustawa mówi³a o tym, ¿e uczelnia ma prawo do
wydawania dyplomu pañstwowego. Drobna po-
prawka polega na tym, ¿e wykreœla siê wyraz
„pañstwowy”. Uczelnie bêd¹ wiêc wydawa³y swo-
je dyplomy, a to oznacza, ¿e uczelnie uzyskaj¹
prawo do formu³owania w³asnej autorskiej oferty
kszta³cenia, ale jednoczeœnie to na uczelnie spa-
dnie odpowiedzialnoœæ za jakoœæ tej oferty, bo
one bêd¹ wydawa³y dyplom sygnowany swoim
god³em.

To dopiero jest urzeczywistnienie autonomii
programowej, o której siê g³oœno mówi³o
w 2005 r., a która tak naprawdê odbiera³a auto-
nomiê uczelniom wy¿szym. To dopiero urucha-
mia faktyczn¹ konkurencjê miêdzy uczelniami.
To powinno tak¿e oznaczaæ koniecznoœæ dba³oœci
o markê i presti¿, bo nikt ju¿ nie bêdzie móg³ siê
„chowaæ” za dyplomem pañstwowym. Z tego po-
wodu pañstwo byæ mo¿e otrzymaliœcie, podobnie
jak ja, listy od czêœci rektorów uczelni prywat-
nych, którzy protestuj¹, s¹ przeciwko odejœciu od
dyplomu pañstwowego, bo chc¹ „chowaæ” siê ze
swoj¹ kiepsk¹ jakoœci¹ za dyplomem pañstwo-
wym i nie chc¹ odpowiadaæ swoim nazwiskiem
oraz swoj¹ mark¹ za to, jak i czego ucz¹. Oni chc¹
mieæ dyplom pañstwowy, a nie dyplom uczelni.
Czy nie wskazuje to na fakt, ¿e obecna ustawa jest
pe³na elementów, które s¹ niekorzystne dla jako-
œci kszta³cenia? Drobn¹ techniczn¹ konsekwen-
cj¹ tej propozycji jest likwidowanie w ustawie po-
jêæ „studia miêdzykierunkowe” i „makrokieru-
nek”. Innowacyjne uczelnie bêd¹ po prostu defi-
niowa³y swoj¹ wizjê kszta³cenia, tworz¹c nowe
kierunki. Na tym tle widaæ, jak ma³o wa¿ne s¹
dyskusje dotycz¹ce odp³atnoœci za drugi kieru-
nek studiów. Bo drugi kierunek studiów by³ roz-
wi¹zaniem dla tych studentów, którzy chcieli uzy-
skaæ unikalne wykszta³cenie ³¹cz¹ce programy
ró¿nych kierunków. Po wprowadzeniu tych zmian
wykszta³cenie innowacyjne czy synergiczne bê-
dzie oferowane w ramach nowo tworzonych kie-
runków, st¹d zminimalizuje siê zapotrzebowanie
na drugi kierunek, bo tych kierunków zrobi siê
wiêcej… Ile ich teraz mamy? Sto osiemnaœcie czy
sto dwadzieœcia…

Kolejn¹ zmian¹, która, moim zdaniem, przy-
niesie w perspektywie pozytywne efekty, jest
wprowadzenie akredytacji instytucjonalnej. Obe-
cna akredytacja, która obowi¹zuje w Polsce, na-
zywana programow¹, to ocena jakoœci kszta³cenia
na konkretnym kierunku i na konkretnym pozio-
mie. Wed³ug projektu powstanie mo¿liwoœæ oceny
jakoœci kszta³cenia oferowanego przez jednostkê

organizacyjn¹, czyli najczêœciej wydzia³. Z jednej
strony u³atwi to ¿ycie wydzia³om du¿ym, ma-
j¹cym bogat¹ ofertê dydaktyczn¹, a z drugiej stro-
ny, mam takie wra¿enie, obni¿y koszty akredyta-
cji. Oczywiœcie konieczne bêdzie opracowanie od-
rêbnych kryteriów dla akredytacji instytucjonal-
nej, ale prace w Pañstwowej Komisji Akredytacyj-
nej s¹ ju¿ w tym zakresie prowadzone, a pewne
elementy takiej akredytacji s¹ ju¿ wykorzystywa-
ne. Bo kiedy pañstwowa komisja pyta o realizacjê
misji oraz o strategiê uczelni, pyta o kwestie
zwi¹zane z uczelni¹, a nie z danym kierunkiem
studiów.

Jakoœ w toku dyskusji nie dostrzeg³em tego, co
dla mnie te¿ jest istotne w kontekœcie ustawy,
a mianowicie, ¿e na jakoœæ kszta³cenia z pewno-
œci¹ bêdzie mia³a wp³yw zmiana w zasadach re-
krutacji. W zmienionym art. 169 pozostawiono co
prawda maturê jako podstawowe kryterium re-
krutacji, ale zniesiono koniecznoœæ uzyskiwania
zgody ministra na przeprowadzenie egzaminów
wstêpnych w takim przypadku, gdy konieczne
jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji do
podejmowania studiów na danym kierunku.
W momencie tworzenia nowej matury myœla³em,
¿e bêdzie ona dobrym narzêdziem do weryfikacji
kandydatów na studia. Po ju¿ kilkuletnich do-
œwiadczeniach z danych statystycznych i badañ
wynika, ¿e nowa matura obni¿y³a jakoœæ studen-
tów, którzy dostaj¹ siê na uczelnie, dlatego ¿e no-
wa matura jest narzêdziem zbyt ogólnym, ¿eby
zbadaæ predyspozycje do studiowania na danym
kierunku studiów. Nawet wtedy, kiedy wyspecyfi-
kuje siê z nowej matury przedmioty, które s¹ is-
totne dla danego kierunku studiów, to… Trzy-
mam siê przyk³adów, które najlepiej znam, przy-
k³adów uczelni ekonomicznych: badanie wyni-
ków matury z geografii jest czymœ innym ni¿ egza-
min wstêpny z geografii, dlatego ¿e na uczelniach
ekonomicznych egzamin wstêpny z geografii do-
tyczy³ geografii ekonomicznej, a matura z geogra-
fii jest ogólna. W zwi¹zku z tym mo¿na siê dostaæ
na studia, de facto nie bêd¹c przygotowanym do
studiów ekonomicznych. A to oznacza, ¿e s¹ k³o-
poty z kandydatami. Wobec tego ten zapis, moim
zdaniem, podwy¿szy jakoœæ kandydatów przy-
jmowanych na pierwszy rok studiów. Zrozumia³e
ograniczenie zapisane w ustawie jest takie, ¿e eg-
zamin taki nie mo¿e byæ przeprowadzany z przed-
miotów, które s¹ objête egzaminem maturalnym.

Zmian¹ dyskusyjn¹, co zreszt¹ przed chwil¹
s³yszeliœmy z ust pana senatora Ryszki, jest mo¿-
liwoœæ zaliczania do minimum kadrowego za-
miast jednej osoby posiadaj¹cej stopieñ naukowy
doktora dwóch z tytu³em magistra, o ile posiadaj¹
znacz¹ce doœwiadczenie zawodowe zdobyte poza
uczelni¹ w dziedzinie zwi¹zanej z kierunkiem stu-
diów, oraz zamiast profesora lub doktora habilito-
wanego dwóch doktorów. Ale trzeba doczytaæ do
koñca te proponowane przepisy. Ta mo¿liwoœæ
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dotyczy tylko studiów pierwszego stopnia i tylko
jednostek prowadz¹cych studia o profilu prakty-
cznym. Bo projekt wprowadza dwa profile
kszta³cenia: praktyczny, obejmuj¹cy modu³ zajêæ
s³u¿¹cych do zdobywania umiejêtnoœci praktycz-
nych, i ogólnoakademicki, który zwi¹zany jest
z umiejêtnoœciami bardziej teoretycznymi. Do-
datkowym ograniczeniem jest to, ¿e magistrowie
nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni¿ 50% minimum kad-
rowego i to samo dotyczy pracowników samo-
dzielnych. W mojej opinii, uelastyczni to tworze-
nie minimów kadrowych, z³agodzi zagro¿enia
zwi¹zane z brakiem kadr dla pewnej liczby uczel-
ni, a jednoczeœnie, mam wra¿enie, wzbogaci wy-
k³ady, które bêd¹ prowadzone przez te osoby ma-
j¹ce bogate doœwiadczenie praktyczne w swoim
zawodzie, bo bêd¹ one uczy³y na poziomie zawo-
dowym.

Chcia³bym siê te¿ odnieœæ do kilku spraw pod-
noszonych w toku zadawania pytañ przez pañ-
stwa senatorów. Kilku senatorów pyta³o o WF.
Odpowiedzia³bym inaczej ni¿ pani minister. WF
nie jest likwidowany t¹ ustaw¹, bo wuef nie istnia³
w poprzedniej ustawie. Nie mo¿na zlikwidowaæ
czegoœ, co nie istnia³o. Istnia³y studia wychowa-
nia fizycznego i sportu, które dzia³a³y na uczel-
niach, ale ustawa o tym nic nie mówi³a. Uczelnie
po prostu to tworzy³y. Oczywiœcie, istnia³ WF
w rozporz¹dzeniu ministra dotycz¹cym standar-
dów kszta³cenia, ale zamiast standardu kszta³ce-
nia bêdziemy mieli inaczej, na innym poziomie
ogólnoœci sformu³owane krajowe, a w konsek-
wencji uczelniane, ramy kwalifikacji i wyobra¿am
sobie, ¿e dobre uczelnie zapisz¹ tam, mo¿e nie tyle
w wiedzy i umiejêtnoœciach, ile w postawach,
kreowanie postawy prozdrowotnej i jak przyjedzie
ekipa wizytatorów z Pañstwowej Komisji Akredy-
tacyjnej, to sprawdzi, jak to uczelnia realizuje.
A bêdzie musia³a realizowaæ, dlatego ¿e, tak jak
wspomina³a pani minister, w art. 13, zreszt¹ nie-
zmienianym, w pkcie 7 jest powiedziane, ¿e uczel-
nia wœród podstawowych zadañ ma stwarzanie
warunków do rozwoju kultury fizycznej studen-
tów, a wiêc albo ma mieæ obiekty, albo ma te obie-
kty zorganizowaæ. Znam jedn¹ z uczelni w Zamo-
œciu, która nie ma swoich obiektów, ale wynajmu-
je dyskotekê i robi dla studentów obowi¹zkow¹
naukê tañca nowoczesnego albo klasycznego.
Zreszt¹ robi to po niskich kosztach, dlatego ¿e
w³aœciciel dyskoteki liczy na to, ¿e studenci po
tym obowi¹zkowym wuefie zostan¹ na d³u¿ej.

(Senator Czes³aw Ryszka: „Taniec z gwiazda-
mi” póŸniej w telewizji…)

Jeœli to jest taniec nowoczesny, bardzo wyma-
gaj¹cy… Ja bym siê nie powa¿y³ robiæ takich fi-
gur.

Monitorowanie absolwentów – ten problem siê
pojawi³ w pytaniu senatora Szaleñca, jeœli dobrze

pamiêtam. Wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo istotny
element, oczywiœcie konieczny dla tych uczelni,
które chc¹ doskonaliæ swoj¹ ofertê dydaktyczn¹,
bo sk¹d, jeœli nie od absolwentów i pracodawców,
mo¿na siê dowiedzieæ o tym, czy uczyliœmy dob-
rze. Dobre uczelnie zrobi¹ to dobrze. Z³e uczelnie
zadadz¹ jedno pytanie i dostan¹ kiepsk¹ odpo-
wiedŸ, ale pewnie za parê lat upadn¹, bo skoro nie
bêd¹ mia³y dobrej odpowiedzi, to po prostu nie bê-
d¹ mia³y podstaw do tego, ¿eby doskonaliæ swoj¹
ofertê. Z tego, co s³ysza³em, Uniwersytet War-
szawski opracowa³ ankietê na osiem stron. Myœlê,
¿e oni z kolei przekroczyli granicê wytrzyma³oœci
absolwentów, którzy by mieli odpowiadaæ na ta-
kie pytania.

Wœród pytañ pojawia³o siê te¿ pytanie o to, co
bêdzie siê dzia³o z uczelniami. Z doœwiadczeñ
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej wynika, ¿e
bardzo wiele uczelni sk³ada, w momencie poja-
wienia siê proœby o napisanie raportu samooce-
ny, który poprzedza wizytacjê zwi¹zan¹ z ocen¹
jakoœci kszta³cenia…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Ju¿ koñczê.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …proszê kon-

kludowaæ, przekroczy³ pan czas.)
Uczelnie po proœbie o raport samooceny sk³a-

daj¹ wniosek o zawieszenie oceny albo w ogóle
odejœcie od oceny, dlatego ¿e zawiesi³y rekrutacjê
albo zlikwidowa³y kierunek studiów. Istnieje
uczelnia, ale prosi o to, ¿eby jej nie oceniaæ, bo ona
tego kierunku nie prowadzi.

Sk³adam kilka poprawek dotycz¹cych miêdzy
innymi przejazdów doktorantów komunikacj¹
miejsk¹ oraz jedn¹ poprawkê, która te¿ jest istot-
na z punktu widzenia Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego, a mianowicie zmierza do tego, ¿eby
pomiêdzy studiami licencjackimi a magisterskimi
mo¿na by³o zachowaæ prawa studenckie, zacho-
waæ je do koñca roku akademickiego, w którym
siê uzyska³o licencjat. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
My powo³ywaliœmy wiele uniwersytetów, przy-

jmowaliœmy ich nazwy i chyba jest rzecz¹ istotn¹,
a¿eby te nazwy w pe³ni, a nie w skrócie by³y poda-
wane w ustawach.

Jeœli chodzi o ustawê, nad któr¹ obradujemy,
to tak samo trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e
w art. 1 ust. 2 przepisy dotycz¹ Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, a nie, skró-
towo okreœlonego, katolickiego uniwersytetu. Po-
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dobnie w art. 235 po wyrazach Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski dodaæ nale¿y s³owa „Jana Paw-
³a II”. Pe³na nazwa obliguje. Panie Marsza³ku,
przedk³adam te poprawki.

Wysoki Senacie! Nazwy uniwersytetów maj¹
istotne znaczenie. Ale istotne znaczenie ma te¿
to, ¿eby uniwersytety by³y uniwersytetami nie
tylko z nazwy, ale z racji potencja³u naukowego.
My powo³aliœmy wiele uczelni jako uniwersytety
wbrew tendencji europejskiej i œwiatowej. Myœlê,
¿e wszyscy wiedz¹, jak ogromnym autorytetem
cieszy siê Uniwersytet Katolicki w Leuven czy
w Louvain-la-Neuve. Na tym uniwersytecie s¹
wszystkie dyscypliny – pocz¹wszy od teologii,
a skoñczywszy na sporcie, muzyce, sztukach
piêknych, in¿ynierii, medycynie. U nas robimy
co innego – dzielimy uczelnie na drobne instytu-
cje i to sprawia, ¿e te drobne cia³a naukowe
niewiele z siebie daj¹ czy nie dokonuj¹ tyle, ile by
mog³y, gdyby by³y jakoœ zjednoczone, zgrupowa-
ne. Nastêpuje przerost administracyjny, organi-
zacyjny, biurokratyczny, któremu podlega na
uniwersytetach, na wielu z nich, nauka.

Projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym nie
zmniejsza biurokratycznych uwik³añ uczelni.
Grozi nam, ¿e po przyjêciu tej ustawy one jeszcze
siê zwiêksz¹. Nie jest dobrze, ¿e tylko niektóre
z tych uniwersytetów bêdziemy traktowali powa¿-
nie i tylko one, jako te „wie¿e z koœci s³oniowej”
– jeœli nie utrudni siê im rozwoju – bêd¹ mog³y ja-
koœ chwaliæ i eksponowaæ nasz¹ naukê w œwiecie.
To ich absolwenci s¹ chêtnie brani do uniwersyte-
tów zachodnich, do instytutów naukowych, jak
chocia¿by do wymienionego tutaj Instytutu Maxa
Plancka. I z jednej strony jest to wielka chwa³a
i radoœæ, ¿e mo¿emy przysparzaæ takich absol-
wentów, zaœ z drugiej strony czêœæ z tych ludzi
wraca, oni tam nie sprawdzaj¹ siê, a u nas bêd¹
mieli u³atwion¹ drogê do rozwijania uniwersytec-
kiej kariery. Dlatego przyjrzyjmy siê, czy rzeczywi-
œcie s¹ to ludzie, ¿e tak powiem, pierwszej rangi,
czy to s¹ ci, którym siê nie uda³o i chc¹ siê scho-
waæ i mieæ u nas jeszcze jakieœ u³atwienia.

Szanowni Pañstwo, chodzi o to, a¿eby z na-
szych uniwersytetów wychodzili uczeni, którzy
bêd¹ poszukiwani przez instytucje zachodnie,
którzy bêd¹ poszukiwani niezale¿nie od tego, czy
publikuj¹ w pismach z tak zwanej listy filadelfij-
skiej czy w innych. Dam przyk³ady na odwrotn¹
sytuacjê. W moim macierzystym uniwersytecie
przed laty – niestety, przed laty – ksi¹dz Franci-
szek Tokarz, zajmuj¹cy siê sanskrytem, by³ po-
wo³ywany do oceniania prac na najlepszych uni-
wersytetach zachodnioeuropejskich i amery-
kañskich. To w³aœnie ksi¹dz profesor W³odzi-
mierz Sedlak, wywodz¹cy siê z Radomia, pod-
niós³ kwestiê, ¿e ¿ycie powstawa³o z krzemienia,
nie z wêgla.

(Senator Janusz Rachoñ: Z krzemu.)
Przepraszam bardzo: z krzemu. Jestem z innej

bran¿y ni¿ pan, Kolego.
Z krzemu. I Zachód by³ tym bardzo zaintereso-

wany. Kiedyœ do mnie powiedzia³: kolego, niech
pan mi powie, co mam zrobiæ, przys³ali mi list
z pytaniem, czy mog¹ publikowaæ u mnie w piœ-
mie; przecie¿ to jest za szczegó³owa kwestia na na-
sze „Zeszyty Naukowe KUL”, zablokujê ich czytel-
nictwo. Nie ¿¹dano, ¿eby publikowa³ u nich, ale
chcieli, ¿eby uczniowie innych profesorów tej
bran¿y zajmowali siê t¹ tematyk¹ tutaj. I on mówi³
te¿: w laboratorium prosz¹ o zatrudnienie. A prze-
cie¿ moje laboratorium to ta teczka. I mimo to by³
uczonym tej rangi.

Deprecjacja dróg naukowych nie mo¿e postê-
powaæ, a ju¿ postêpuje wrêcz w geometrycznym
tempie. Dajmy spokój i nie róbmy takich u³at-
wieñ, ¿e bêdzie mo¿na robiæ karierê uniwersytec-
k¹ bez magisterium, bez doktoratu, bez habilita-
cji, a profesorem zostawaæ te¿ przy okoliczno-
œciach ³agodz¹cych. Za jednego profesora bêdzie
siê liczyæ – ilu? – dwóch doktorów, za doktora –
dwóch magistrów itd., itd. Nie, proszê pañstwa,
na to zgody nie ma, to aberracja, chcia³oby siê po-
wiedzieæ: O tempora, o mores! Nigdzie na œwiecie
takich rzeczy nie ma. Ba! S³ysza³em, ¿e w jednej
ga³êzi islamu prawo przewiduje, ¿e jeœli maj¹ byæ
œwiadkowie, to albo jest to jeden mê¿czyzna,
albo dwie kobiety. Jesteœmy tu w obszarze nauki,
to s¹ sprawy naukowe, nie róbmy wiêc takich ³a-
mañców, bo nie tylko staniemy siê poœmiewis-
kiem w innych krêgach naukowych, ale i te¿ nic
dobrego z tego nie wyjdzie.

Wysoki Senacie, by³a równie¿ poruszona kwe-
stia tego, co zrobiæ, ¿ebyœmy mogli mieæ wspania-
³ych profesorów. Tak, o to trzeba zabiegaæ, ale nie
na tej zasadzie, ¿e administracyjnie bêdzie siê da-
wa³o takie mianowanie jakiemuœ doktorowi, ma-
gistrowi czy nawet praktykowi bez magisterium.
By³o tak, ale wyj¹tkowo, i dawniej, by³o i przed
wojn¹: Banach, matematyk, by³ profesorem po-
wo³anym przez uniwersytet, Jan Kasprowicz
równie¿. A u nas zosta³ powo³any na profesora
zwyczajnego Jan Parandowski. Pamiêtam, kiedy,
przej¹wszy wydzia³ humanistyczny, odszuka³em
jego list do któregoœ z dziekanów, w którym pisze,
¿e on nie mo¿e z ró¿nych wzglêdów przyj¹æ pewnej
recenzji i ¿eby mu wybaczyæ, bo przecie¿ on nie
jest de facto profesorem, chocia¿, zgodnie z decyz-
j¹ uniwersytetu, podpisuje siê z za¿enowaniem:
profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.

A dzisiaj tego za¿enowania nie ma. Tak wiêc o to
wszystko trzeba zabiegaæ, o to wszystko trzeba
dbaæ.

G³osowania. My nie mo¿emy od tego tematu
uciekaæ, bo wszêdzie na œwiecie w sprawach per-
sonalnych g³osowania s¹ tajne. Jeœli ustanowimy
je jawne, naprawdê to bêdzie jakieœ ograniczenie,
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jakiœ nacisk. Proszê pañstwa, ktoœ, ju¿ nie pamiê-
tam, kto, opisuje pewn¹ sytuacjê we Lwowie, jaka
zdarzy³a siê, kiedy bolszewicy zajêli miasto i ot-
wierano uniwersytet – zmieniono te¿ jego nazwê,
z Uniwersytetu Jana Kazimierza na inn¹. Miano-
wicie powo³ano wtedy pewne osoby do pracy na
tym uniwersytecie, miêdzy innymi Boya-¯eleñ-
skiego. I kiedy chciano dowiedzieæ siê, kto g³osuje
za kim, to profesor Bartel – cz³owiek najczêœciej
bêd¹cy premierem w okresie miêdzywojennym –
podnosi rêkê i mówi: nie, ja chcê tajnego g³osowa-
nia. Jak to, tajnego g³osowania? Mówi dalej: jeœli
wy nie chcecie tajnego g³osowania, to wam po-
wiem; ca³e ¿ycie walczy³em z endecj¹ i chcia³em
g³osowaæ przeciwko niemu, a w tej sytuacji – mó-
wiê to jako relata refero – skoro mamy g³osowaæ
jawnie, nie bêdê g³osowa³ przeciwko niemu
i wstrzymam siê od g³osowania. Tak wiêc nie mo-
¿emy doprowadziæ do tego, ¿eby takie sytuacje
mia³y miejsce.

Ta obecna reforma uniwersytecka…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czas, czas…

Proszê konkludowaæ, dobrze?)
Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
Przypomina swoj¹ wielkoœci¹ i zasadniczoœci¹

reformê – tak, bo ona jest wielka w sensie zmian
instytucjonalnych – której dokona³ w latach trzy-
dziestych minister Wac³aw Jêdrzejewicz. Jednak
minister Wac³aw Jêdrzejewicz wiedzia³ równie¿
o mankamentach tej reformy. Kiedy jeszcze oko³o
æwieræ wieku temu spotyka³o siê go w Instytucie
Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku i kiedy poru-
sza³o siê ten temat, stwierdza³: s³uchajcie, ja siê
do dzisiaj rumieniê, kiedy myœlê o mankamen-
tach tej reformy. A my tutaj z ust tych, którzy tê
reformê zachwalali, o ¿adnych mankamentach
nie s³yszeliœmy.

Koñczê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ustawa, któr¹ pani firmuje i for-

suje, szkodzi poziomowi i rozwojowi nauki pol-
skiej. Jest to z³a ustawa i bêdzie jej siê nale¿eæ z³e
wspomnienie.

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

tbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Pewnie jest tak, ¿e to, czy ta ustawa jest dobra,

czy niedobra, czy ona szkodzi, czy ona pomaga,
poka¿e ¿ycie. Nie s¹dzê, tak jak mój przedmówca,
¿e ona szkodzi, myœlê, ¿e ona wnosi wiele dobrego.
Jednak jest prawd¹, ¿e jej weryfikacja nast¹pi po

jakimœ czasie, bo musimy obserwowaæ, jak ona
funkcjonuje. Zobaczymy, czy rzeczywiœcie bêdzie
tak, jak mówi pan profesor, ¿e bêd¹ przychodzi³y
do nas na wyró¿nione przez nas stanowiska oso-
by, które sk¹dœ odpad³y. Oka¿e siê wtedy, czy ma-
my sposób weryfikowania i jaka bêdzie ta prakty-
ka. Zobaczymy.

Wed³ug mnie, proszê pañstwa, proponowane
rozwi¹zania s¹ dobre, bo jest w nich wiele do-
brych elementów. Przede wszystkim dobra jest
autonomia w zakresie kszta³towania progra-
mów, kszta³cenia elastycznoœci, która z tym siê
wi¹¿e. Jednak po drugiej stronie, proszê pañ-
stwa, jest odpowiedzialnoœæ. I myœlê, ¿e jednym
z wa¿niejszych elementów, œwiadcz¹cych o od-
powiedzialnoœci, jest chocia¿by wprowadzenie
dyplomu uczelnianego. Niektórzy oczywiœcie
krytykuj¹ to rozwi¹zanie, jednak ka¿da szanu-
j¹ca siê uczelnia, dbaj¹ca o swój poziom, o swoj¹
pozycjê na rynku, bêdzie siê stara³a, ¿eby ten
dyplom uczelniany by³ jak najlepszy. Ponadto
w tych rozwi¹zaniach proponuje siê instrumen-
ty, które rektor bêdzie mia³ do dyspozycji i dziêki
którym rzeczywiœcie bêdzie móg³ podnosiæ po-
ziom uczelni i sprawiæ, aby ten dyplom by³ szano-
wany. Do tych instrumentów zaliczam chocia¿by
to, co w tej ustawie jednoznacznie jest napisane,
czyli ¿e obowi¹zkiem rektora jest opracowanie
strategii rozwoju, dba³oœæ o jakoœæ. To nie jest
tylko tak, ¿e rektor sprawuje ogólnie okreœlony
nadzór nad uczelni¹. Tu on jest doprecyzowany
i myœlê, ¿e te elementy s¹ niezwykle wa¿ne. Ta-
kim instrumentem jest, proszê pañstwa, zgoda
rektora na drugie zatrudnienie. Je¿eli on chce
wp³ywaæ na jakoœæ, to musi wiedzieæ, co siê dzie-
je, gdzie mo¿na pozwoliæ na to drugie zatrudnie-
nie, a gdzie nie. Myœlê te¿, ¿e takim elementem,
tym instrumentem jest kwestia rotacji. Je¿eli nie
zostanie wprowadzona rotacja sporej czêœci kad-
ry, to niestety te¿… Bez wymiany kadry nie ma
mowy o podnoszeniu jakoœci. Zdaje siê, ¿e ci,
którzy zabiegaj¹ o to, ¿eby utrwaliæ to, co jest, bez
awansów, a to dotyczy chyba 60 czy 70% osób za-
trudnionych w uczelniach, które nie maj¹ habili-
tacji i które nie maja tytu³u profesorskiego… To,
¿e siê wprowadza czêstsz¹ ocenê, te¿ jest jednym
z elementów, poprzez który monitoruje siê, jak
przebiegaj¹ zmiany, na co uczelnia mo¿e liczyæ.
To jest element, który ja bardzo sobie ceniê.

Nastêpnie jest kwestia jakoœci, ona jest wyraŸ-
nie podkreœlana w wielu miejscach. Myœlê, ¿e
chocia¿by wprowadzenie krajowych naukowych
oœrodków wiod¹cych bêdzie elementem motywu-
j¹cym. To mo¿e przyczyniæ siê te¿ do wzrostu roz-
warstwienia, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e ktoœ, kto na
starcie jest dobry, potem bêdzie jeszcze premio-
wany za to, ¿e jest dobry, i bêdzie ucieka³, bieg³ do
przodu. Ale mo¿e chodzi o to, ¿eby jakby wyga-
szaæ, wy³¹czaæ tych innych. Zobaczymy, jak to bê-
dzie wygl¹da³o.
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I jeszcze przejrzystoœæ, element, który sobie te¿
niezwykle ceniê, bo ca³e postêpowanie, wszystko
to, co siê dzieje w systemie, i system informacyjny
szkolnictwa wy¿szego, który siê wprowadza…
Myœlê, ¿e to wszystko bêdzie bardziej jawne, ni¿ to
jest dzisiaj.

S¹ programy adresowane do m³odych, czyli da-
j¹ce wiêksze szanse na rozwój, to te¿ jest wa¿ne.
Chocia¿ trochê dziwiê siê, ¿e w ustawie odwo³uje-
my siê do pewnego programu… No dobrze, moja
w¹tpliwoœæ dotyczy tego, ¿e w regulacji ustawowej
wpisujemy jakiœ program, który dzisiaj mo¿e byæ,
a za rok mo¿e go nie byæ. Mnie siê wydaje, ¿e takie
uszczegó³owienie, ¿e to jest ten program, a nie in-
ny… Za parê lat mo¿e nie byæ to diamentowy
grant, a jeszcze coœ innego.

(Senator Ryszard Bender: Srebrny lub br¹zowy
zaledwie.)

Ta ustawa generuje ogromne wyzwania. Ja nie
ukrywam, ¿e takim w¹skim, tak to okreœlê, ele-
mentem bêdzie w³aœnie kwestia zwi¹zana z habili-
tacjami, z centraln¹ komisj¹. Tam jest kwestia
jakby przyspieszenia tego procesu, a przez to s¹
wprowadzane terminy, powo³anie recenzentów,
tam s¹ nawet proponowane kary dla recenzen-
tów, którzy nieterminowo bêd¹ realizowali… Tam
jest te¿ kwestia tego, jaka jest pozycja rady nau-
kowej, jak to siê ma do komisji. Cia³o, które jest
jak gdyby poza rad¹, przekazuje swoje opinie ra-
dzie. I co rada ma zrobiæ? Albo to akceptuje, albo
odrzuca. Ale zawsze jest…

(Senator Ryszard Bender: …niebezpieczeñstwo
zlikwidowania rady wydzia³u. To jest niebezpie-
czeñstwo.)

Nie, nie.
Ja myœlê tylko, ¿e problemem jest to, jak siê po-

uk³ada wspó³praca, jak ona bêdzie wygl¹da³a i czy
taka komisja, tak powo³ana, bêdzie cia³em, w cu-
dzys³owie, obcym, czy te¿ bêdzie cia³em czêœciowo
w³asnym. Dzisiaj mamy sytuacjê tak¹, ¿e komisja
jest powo³ywana w ramach rady, ¿e CK daje
swoich przedstawicieli. I wtedy to jest cia³o rady,
a nie cia³o zewnêtrzne. A wiêc praktyka poka¿e,
jak to bêdzie wygl¹da³o. Praktyka poka¿e te¿, czy
to rozwi¹zanie rzeczywiœcie u³atwia karierê, czy
utrudnia, bo s¹ obawy, ¿e taka komisja mo¿e byæ
znacznie trudniejsza do przejœcia ni¿ komisja,
która jest powo³ana w ramach rady wydzia³u.
Czyli tutaj te¿ mówiê: zobaczymy, co z tego wynik-
nie.

Proszê pañstwa, jest parê spraw, które budz¹
moje w¹tpliwoœci, ja zg³oszê dwie poprawki. Pier-
wsza sprawa dotyczy zwalniania pracowników
mianowanych. Ja nie wiem dlaczego, ale w per-
spektywie patrzy siê na to w ten sposób, ¿e ktoœ,
kto jest mianowany, to jest ktoœ, kto ma byæ usta-
bilizowany, ktoœ, kto ma tytu³ profesora. I w tym
kontekœcie… Na przyk³ad adiunkt czy ka¿dy inny

pracownik, ¿eby zosta³ zwolniony, musi byæ dwu-
krotnie negatywnie oceniony – wtedy on jest obo-
wi¹zkowo zwalniany – zaœ w przypadku tych, któ-
rzy s¹ ustabilizowani, mowa jest o tym, ¿e wystar-
czy jedna opinia negatywna i ju¿ mo¿e, nie musi,
ale mo¿e… Ale tam jest jeszcze jedno rozwi¹zanie,
które mówi, ¿e profesor, bo to on bêdzie mianowa-
ny, mo¿e byæ zwolniony na wniosek rektora po za-
siêgniêciu tylko opinii senatu. Ja byæ mo¿e rozwa-
¿am bardzo skrajny przypadek, ale mo¿na sobie
wyobraziæ, Pani Minister, konflikt personalny.
Wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e rektor bêdzie chcia³
zwolniæ profesora. Mo¿e to jest teoretyczny przy-
padek, ale on mo¿e zasiêgn¹æ opinii senatu i po-
wiedzieæ: dziêkujê panu profesorowi, mimo ¿e se-
nat pana popiera, ja pana zwalniam. Wobec tego
ja bym proponowa³, ¿ebyœmy jeszcze raz przedys-
kutowali na posiedzeniu komisji to rozwi¹zanie.

Bêdê proponowa³ jednak troszeczkê inne po-
traktowanie mianowanego profesora, tak jak ka¿-
dego innego pracownika uczelni, czyli ¿eby by³o
tak, jak w administracji publicznej – ¿eby zwolniæ
pracownika, musz¹ byæ dwie opinie negatywne.

I ostatnia sprawa, proszê pañstwa, to s¹ finan-
se. Ja pozwolê sobie o tym powiedzieæ, dlatego ¿e
jako minister wprowadza³em w roku 2001 regula-
cje, które zawiera³y w sobie tak¹… Chodzi³o o to,
¿eby w sposób zasadniczy zwiêkszyæ wynagrodze-
nia, tak by podstaw¹ dla zatrudnianego asystenta
by³a œrednia krajowa w gospodarce i ta gradacja
dwa i trzy. I to zosta³o wtedy zrealizowane. Ale
wówczas chcieliœmy jednoczeœnie zmniejszyæ
mo¿liwoœci tej administracyjnej regulacji. Przy
czym wtedy przyjêto, Pani Minister, nowe roz-
wi¹zania dotycz¹ce p³ac, ale nie przyjêto wtedy in-
strumentów, które mia³ mieæ rektor, na przyk³ad
tego, ¿e to on musi wyra¿aæ zgodê na zatrudnienie
w innym miejscu pracy itd. A tutaj czyta siê to tak,
¿e dochodzi wiêcej regulacji administracyjnych,
wiêcej zapisów, wiêcej ograniczeñ, zaœ kwestii
p³acowej siê nie rusza. A dane liczbowe s¹ takie,
¿e na pocz¹tku minionego dziesiêciolecia to za-
mierzenie, ta wizja finansowa w uczelni by³a zrea-
lizowana, zaœ dzisiaj, poniewa¿…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê konkludowaæ).

Ju¿, Panie Marsza³ku, koñczê.
Minister finansów, ka¿dy minister finansów,

w przesz³oœci jak gdyby nie praktykowa³ tego
w ten sposób, ¿e dostosowywa³ podstawê, kwotê
bazow¹, któr¹ okreœla w ustawie bud¿etowej na
kolejny rok… nie zapewnia³ tego, ¿eby punkt za-
czepienia wynagrodzenia dla asystenta by³ na po-
ziomie œredniej krajowej w gospodarce. Ja bym,
proszê pañstwa, zaproponowa³, ¿ebyœmy, bez wy-
wo³ywania jakichœ potrzeb finansowych w tym
czasie, wprowadzili tak¹ regulacjê, ¿e system fi-
nansowy szkolnictwa wy¿szego jest od³¹czony od
pozosta³ej sfery bud¿etowej; ¿ebyœmy wydzielili
sobie jak gdyby oddzielny filar. I wtedy, je¿eli bêd¹
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takie mo¿liwoœci, minister bêdzie móg³ dzia³aæ
w ramach tego filaru i proponowaæ inn¹ kwotê ba-
zow¹, tak¹, która spe³ni oczekiwania. To jest
sprawa pod dyskusjê.

Proponujê te dwa rozwi¹zania, Panie Mar-
sza³ku, i zostawiam to na piœmie. Te rozwi¹zania
popiera równie¿ pan senator Rachoñ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Wiele s³ów tu pad³o. Ja powiem tak. Uwa¿am

¿e ta ustawa jest prze³omowa, mimo ¿e to jest
tylko nowelizacja – ranga tej ustawy jest jakby
ni¿sza, ale jej istotnoœæ jest naprawdê du¿a.
Przede wszystkim uwa¿am, ¿e wprowadza ona
istotne zmiany projakoœciowe i zwiêkszaj¹ce
konkurencyjnoœæ. Polemizowa³bym zdecydo-
wanie z kolegami, którzy tutaj niedawno sie-
dzieli i mówili, ¿e ta ustawa proponuje rozwi¹za-
nia obni¿aj¹ce jakoœæ. Ja powiem tak, najogól-
niej rzecz ujmuj¹c: gdyby tak by³o, to dlaczego
prawie we wszystkich klasyfikacjach, których
jest bardzo wiele w Unii Europejskiej, doty-
cz¹cych kszta³cenia wy¿szego i nauki, jesteœmy
zawsze w osta tn ie j p i¹ tce , z wy j¹ tk iem
wspó³czynnika skolaryzacji? Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e to, czego bardziej konserwatywni kole-
dzy tak mocno broni¹, na obecnym etapie w sto-
sunku do ca³ego œrodowiska… no, œrednio siê
sprawdza. Jedynym istotnym naszym osi¹gniê-
ciem z tego okresu by³o upowszechnienie
kszta³cenia na poziomie wy¿szym i d¹¿enie sze-
rokiej rzeszy m³odych ludzi do tego, aby uzyskaæ
wy¿sze wykszta³cenie. Ale jak oni bêd¹ mieli
trudnoœci ze znalezieniem pracy, to wykszta³ce-
nie mo¿e ulec deprecjacji. Uwa¿am, ¿e ta usta-
wa walczy o jakoœæ, o konkurencyjnoœæ, o to, by
by³a szansa nieco zró¿nicowaæ ten system i ¿eby
szko³y – zarówno w sektorach, jak i pojedynczo –
miêdzy sob¹ konkurowa³y.

Nasze Biuro Legislacyjne, mówi¹c o wa¿noœci
tej ustawy, wyró¿ni³o w tym wstêpie ogólnym chy-
ba trzydzieœci dwie grupy istotnych zmian zawar-
tych w tej ustawie. Ja wspomnê tylko o niektó-
rych z nich, o tych, które uwa¿am za najwa¿niej-
sze lub które by³y tu mocno dyskutowane czy kry-
tykowane. O zwiêkszeniu autonomii uczelni w za-
kresie programowym mówi³ doœæ szeroko pan se-
nator Rocki, nie bêdê siê wiêc nad tym rozwodzi³.
Powiem tylko, ¿e uwa¿am tê zmianê za istotn¹
i dobrze adresowan¹, poniewa¿ ona daje najszer-
sz¹ autonomiê w tym zakresie jednostkom pod-

stawowym, które maj¹ uprawnienie habilitacyj-
ne. I to jest poprawnie i dobrze rozwi¹zane.

Dalej, ustawa wprowadza – o tym te¿ mówi³ pan
senator Rocki, ale mo¿e warto jeszcze raz zwróciæ
na to uwagê – krajowe ramy kwalifikacji dla szkol-
nictwa wy¿szego. A wiêc zrywa z metod¹ szczegó-
³owych minimów programowych, które mówi¹, ¿e
trzeba przez trzydzieœci godzin uczyæ tego, a przez
dziewiêædziesi¹t tamtego. Jak ludzie przez to
przejd¹, przy pomocy formalnie zgodnej kadry, to
jest okay, to wszystko w porz¹dku, mo¿na daæ
pañstwow¹ pieczêæ. To by³o rozwi¹zanie – zreszt¹
ono wci¹¿ jeszcze obowi¹zuje – które nie s³u¿y³o
jakoœci. A je¿eli siê definiuje wymagania na wy-
jœciu, co ten absolwent ma mówiæ, to uczelnia
musi zabiegaæ o œrodki, które by do tego prowa-
dzi³y, i uczelnia musi siê staraæ o to, ¿eby, gdy za
jakiœ czas wyniki bêd¹ sprawdzane na wyjœciu, ci
absolwenci byli w stanie sprostaæ odpowiednim
wymogom.

Dalej, chyba jeszcze nikt nie wspomnia³, ¿e
ustawa nak³ada na ministra obowi¹zek prowa-
dzenia Systemu Informacji o Szkolnictwie Wy¿-
szym. To jest wielkie przedsiêwziêcie, bo w tym
autonomicznym i zró¿nicowanym systemie bêd¹
zawarte niezbêdne informacje, po pierwsze,
o kadrze, o tym, jak ona alokuje swoje uprawnie-
nia i jak jest zatrudniana, a po drugie, o ka¿dym
studencie, ³¹cznie z jego histori¹ i aktualnym do-
robkiem w postaci punktów ECTS. Tylko wtedy
da siê zrealizowaæ wymagania, które s¹ przypisa-
ne w tym systemie i które s¹, moim zdaniem,
ostro albo dobrze sformu³owane. Tak wiêc uwa-
¿am, ¿e to jest wielkie i bardzo wartoœciowe
przedsiêwziêcie. Mam nadziejê, ¿e ministerstwo
sprosta temu zadaniu, bo ono jest ogromne,
szczególnie w zakresie ewidencji studentów, któ-
rzy siê przemieszczaj¹ i którym siê zalicza pun-
kty ECTS z zagranicy, oczywiœcie tam, gdzie ta
punktacja jest stosowana. Ma to pewien sens, bo
dziêki temu mo¿na bêdzie wyegzekwowaæ to, ¿e
tê pulê, jeœli chodzi o bezp³atne zajêcia, mo¿na
przekroczyæ tylko o trzydzieœci punktów w toku
studiów.

Ustawa wprowadza tak¿e zmiany organiza-
cyjne do centralnych organów, które w sposób
zbiorowy nadzoruj¹ szkolnictwo wy¿sze i nim
steruj¹, a wiêc do Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego i Pañstwowej Komisji Akredytacyj-
nej. Ta komisja zmienia nazwê na Polsk¹ Komi-
sjê Akredytacyjn¹. Ona jest w³aœciwie niezale¿-
na od ministerstwa, ale zale¿na od akredytacji
zewnêtrznej. To jest bardzo korzystna, bardzo
dobra zmiana, ¿e mo¿na tam zasiadaæ tylko
przez dwie kadencje oraz ¿e wprowadzane jest
ograniczenie wiekowe. Myœlê, ¿e szczególnie
dwukadencyjnoœæ… Co do ograniczenia wieko-
wego nie bêdê siê wypowiada³, ono chyba jest
s³uszne, ale ja ju¿ siê do tej granicy zbli¿am,
wiêc zamilknê. Uwa¿am, ¿e to ograniczenie do
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dwóch kadencji jest s³uszne. My znamy kole-
gów, zreszt¹ œwietnych, moim zdaniem, obiek-
tywnych i sprawiedliwych, którzy tam zasiada-
j¹ od niepamiêtnych czasów. To nie o to chodzi,
¿e oni siê nie nadaj¹, chodzi o to, ¿e siê utar³y
i przetar³y takie œcie¿ki i takie korytarze, ¿e co-
kolwiek siê tam skieruje, to zawsze tak samo
biegnie… Mo¿e trochê przesadzam, ale uwa-
¿am, ¿e to jest wa¿na zmiana.

Uwa¿am te¿ za istotn¹ – co ju¿ tu by³o podkreœ-
lane – statutow¹ mo¿liwoœæ decyzji co do tego, czy
na uczelni rozstrzyga siê losy kierownictwa, tego
czteroletniego, w drodze konkursu, czy w drodze
tradycyjnego wyboru przez elektorów. Byæ mo¿e
niewiele uczelni z tego skorzysta, ale to jest wa¿na
zmiana. Kto siê na to zdecyduje, najpewniej od-
niesie sukces. I wtedy mo¿na bêdzie powiedzieæ,
¿e sami sobie winni s¹ ci, którzy zostaj¹ w tyle,
którzy nie wybrali w³aœciwych rozwi¹zañ albo nie
próbowali ich wprowadzaæ.

Równie¿ KNOW, czyli krajowe naukowe oœrod-
ki wiod¹ce, s¹ s³usznym rozwi¹zaniem. Ja przy-
pomnê, ¿e pani minister uzyska³a dodatkowe pie-
ni¹dze na dzia³ania jakoœciowe. Tak wiêc œrodki,
które id¹ na jakoœæ, miêdzy innymi, na system
wiod¹cych oœrodków… To nie bêdzie siê odbywa³o
kosztem bud¿etu przeznaczonego na funkcjono-
wanie pozosta³ych uczelni, który, jak wiemy, jest
szczup³y, i z tym siê zgadzamy.

Uwa¿am te¿, ¿e ustawa w dobry sposób – mi-
mo, ¿e to wywo³a³o nieproporcjonalny do sprawy
oddŸwiêk – reguluje czy reglamentuje mo¿liwoœæ
bezp³atnego studiowania na drugim kierunku
studiów. Nie bêdê wchodzi³ tu w g³êbsze analizy,
ale mieliœmy i nadal mamy tak zwanych zawodo-
wych studentów, którzy prowadz¹ jakieœ
spó³dzielnie, niby coœ robi¹, a chcieliby w kó³ko
studiowaæ na kolejnych kierunkach, zaliczaj¹c,
co siê da, z poprzednich. Zreszt¹ wydzia³y cza-
sem chêtnie na to przystawa³y, bo im siê ci stu-
denci nie pl¹tali, a przedmiot mieli zaliczony.
Œwietne rozwi¹zanie, potrzebne rozwi¹zanie,
a 10% tych najlepszych, którzy zapewne s¹ na-
prawdê zainteresowani szerszym spektrum wy-
kszta³cenia, bêdzie mog³o studiowaæ. I to ustawa
umo¿liwia.

Za zasadne uwa¿am te¿ ograniczenie zwi¹za-
ne z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia i ze zgodami…
Wiele na ten temat tutaj mówiono. Ja uwa¿am,
¿e to rozwi¹zanie i tak jest stosunkowo ³agodne.
Dlaczego ³agodne? Dlatego, ¿e jak ktoœ gdzieœ
pracuje na etacie, to powinien byæ do dyspozy-
cji. Tak jest w wiêkszoœci krajów. Ja pracowa-
³em na uczelni zagranicznej i tam by³a mo¿li-
woœæ pracy gdzie indziej, ale wtedy trzeba by³o
zadeklarowaæ: czwartek czy pi¹tek chcê mieæ
wolny. I dostawa³o siê 0,8 pensji, bo 0,2, czyli je-
den dzieñ w tygodniu… Z tym ¿e by³o to podzie-

lone na dziesiêæ jednostek – do lunchu jedna je-
dnostka, a po lunchu… Je¿eli ktoœ chcia³ mieæ
wolne, kierownictwu to nie przeszkadza³o, ale
p³acono mu 0,9 czy 0,7 pensji. A jak przychodzi³
ktoœ z przemys³u na jeden wyk³ad, mia³ na to pó³
dnia i dostawa³ 0,1 pensji. U nas to jest nie do
przejœcia, ale to, co ta ustawa wprowadza za
spraw¹ pani minister, ju¿ jest pewnym prze³o-
mem. Ta zmiana wywo³a³a alergiczn¹ reakcjê.
Czêsto jest to przejaw, powiedzia³bym, pewnej
hipokryzji, te g³osy, ¿e padn¹ wartoœciowe
uczelnie itp., itd.… Jest tutaj pewne spowolnie-
nie tego procesu, z którego zreszt¹ w ramach po-
prawek trochê siê wycofaliœmy.

Teraz chcê siê wypowiedzieæ w sprawie zmia-
ny zasad uzyskiwania stopnia doktora habilito-
wanego. Uwa¿am, ¿e bardzo piêknie i doœæ zgod-
nie z moj¹ myœl¹ zreferowa³ tê kwestiê pan pro-
fesor Wittbrodt. Ja bym chcia³ tu powiedzieæ,
o jednej kwestii, a mianowicie… Pan senator
Bender wiele zarzuca³ temu rozwi¹zaniu. Ja
uwa¿am, ¿e g³osowanie w siedmioosobowej ko-
misji powinno byæ jawne. Bo to, proszê pañ-
stwa, nie jest g³osowanie personalne, czy ktoœ
ma zostaæ jakimœ, nie wiem, szefem, to nie s¹
wybory. W tej komisji odbywa siê rozmowa na
temat zebranego dorobku habilitanta, cz³onko-
wie komisji nad tym dyskutuj¹ i mówi¹: to mi siê
podoba, to uwa¿am za wartoœciowe, to za bardzo
wartoœciowe, a to za wystarczaj¹ce.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê konkludowaæ.)

Je¿eli cz³owiek tak powie, to powinien umieæ
potem podnieœæ rêkê, a nie, jak nieraz jest w re-
cenzjach, podkreœlaæ to przeciwnie do ca³ego toku
wywodów… To jest odpowiedzialnoœæ w bardzo
w¹skim zakresie przed siedmioma osobami za to,
co siê mówi.

Proszê pañstwa, powiem jeszcze tylko parê
zdañ i z³o¿ê poprawkê. Dostaliœmy wszyscy bar-
dzo wiele pism od konferencji rektorów, „Solidar-
noœci”, ZMP, doktorantów, studentów, Lewiatana
itd., itd. Prawie wszyscy krytykowali tê ustawê,
ale ka¿dy w swoim zakresie, chwal¹c rozwi¹zania
na zewn¹trz. To jest bezpoœredni dowód na to, ¿e
zasadniczo ta ustawa jest dobra i potrzebna. Bo
je¿eli ktoœ mówi: u mnie zostawcie tak, jak by³o,
ale tamte zmiany w³aœciwie s¹ dobre… Jeœli ka¿dy
zmienia innym, tylko nie sobie, to znaczy, ¿e te
rozwi¹zania s¹ potrzebne i dobre. To jest najogól-
niejszy tego dowód.

Wydaje mi siê, ¿e dublujê poprawki dotycz¹ce
doktorantów z³o¿one przez pana senatora Rockie-
go, ale nie jestem pewny, czy one s¹ takie same,
dlatego je sk³adam. One s¹ analogiczne do przepi-
sów dotycz¹cych studenckich zni¿ek, przy czym
cezura wiekowa wynosi trzydzieœci piêæ lat. Myœ-
lê, ¿e one powinny przejœæ. To siê nale¿y dokto-
rantom jako studentom studiów trzeciego stop-
nia. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni

Pañstwo!
Jak ka¿dy wa¿ny dokument, tak i ta ustawa

wzbudza okreœlone emocje. Dla wielu œrodowisk
bêdzie to krok w dobr¹ stronê, dla niektórych,
jak tutaj by³o powiedziane, w z³¹ stronê. Ja
s¹dzê, ¿e trzeba siê kierowaæ przede wszystkim
rozs¹dkiem. Kiedy s³yszê, jak ktoœ mówi, ¿e re-
ktorem Uniwersytetu Jagielloñskiego mo¿e zo-
staæ magister albo doktor, to naprawdê…
Chcia³bym wszystkich uspokoiæ: to jest niemo¿-
liwe. Tam jest wielu m¹drych, rozs¹dnych ludzi
i oni wiedz¹, kogo trzeba wybraæ. Kiedy s³yszê, ¿e
bêd¹ zwalniaæ… Odpowiem: byæ mo¿e tak, ale
przecie¿ w firmach budowlanych, informatycz-
nych i us³ugowych te¿ s¹ zwolnienia. Jeœli ktoœ
potrafi siê obroniæ w³asn¹ prac¹, jeœli jest po-
trzebny i robi rzetelnie to, co robi, to nikt nie bê-
dzie go zwalnia³.

Chcia³bym odnieœæ siê do problemu, o jakim
by³o tutaj wiele razy mówione. Pan Piechniczek,
legendarny trener, poruszy³ temat wychowania fi-
zycznego. Do mnie zg³osili siê przedstawiciele œro-
dowiska nauczycieli wychowania fizycznego… To
trzeba rozró¿niæ, bo s¹ przedstawiciele AZS, któ-
rzy reprezentuj¹ sekcje sportowe – a to dotyczy
6% studentów, no mo¿e 7% – i s¹ wuefiœci. Zak³a-
dam, ¿e ten problem nie umknie pani minister.
Jestem przekonany, ¿e w dalszych pracach nad
ustaw¹, w rozporz¹dzeniu, ten problem, Panie
Profesorze, znajdzie swoje odzwierciedlenie, ze
szczególnym uwzglêdnieniem obydwu wa¿nych
œrodowisk.

Chcia³bym teraz tych kilka uwag, które zosta³y
mi przekazane, przekazaæ pani minister z gor¹c¹
proœb¹, ¿eby one w póŸniejszych etapach prac zo-
sta³y uwzglêdnione. Otó¿ istnieje niepokój, ¿e…
Bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
finalizuj¹c prace nad traktatem boloñskim, ma za
zadanie ujednoliciæ efekty kszta³cenia w uczel-
niach wy¿szych. Na grunt naszego kraju nie prze-
niesiono jednak, zdaniem tych œrodowisk, euro-
pejskich ram kwalifikacji. Nie uwzglêdniono po
prostu ró¿nic kulturowych, dlatego te¿ miêdzy in-
nymi nie przewidziano obligatoryjnego zapisu
o kszta³ceniu w obszarze kultury fizycznej. Zapis,
na który tu siê wielokrotnie powo³ywano, czyli
art. 13 ust. 1 pkt 7, jest nieprecyzyjny. Dlatego
wydaje siê celowe jego doprecyzowanie w dal-
szych pracach.

Szeroko rozumiana kultura fizyczna to ca³o-
kszta³t zachowañ uwzglêdniaj¹cych troskê cz³o-
wieka o zdrowie poprzez aktywnoœæ ruchow¹. Jej

przejawem w œrodowisku akademickim jest ucze-
stnictwo studentów w zorganizowanych zajêciach
wychowania fizycznego w sekcjach sportowych,
rekreacji, rehabilitacji ruchowej czy te¿ turystyce
i obozownictwie. Bardzo szybkie tempo ¿ycia,
stres oraz przeci¹¿enie prac¹ prowadz¹ do rozwo-
ju wielu chorób cywilizacyjnych. Chc¹c temu
przeciwdzia³aæ, nale¿y postawiæ na systematycz-
n¹ aktywnoœæ fizyczn¹. Likwiduj¹c obligatoryjne
wychowanie fizyczne, wp³yniemy na jeszcze ni¿-
szy poziom osobistego potencja³u zdrowotnego.
Ju¿ w tej chwili stan zdrowia Polaków jest pod
wieloma wzglêdami gorszy ni¿ obywateli innych
krajów Unii. Dlatego bardzo bym prosi³, ¿eby
w dalszych rozwa¿aniach przeanalizowaæ postu-
laty œrodowisk… Chodzi o pozostawienie zajêæ
wychowania fizycznego w dotychczasowym ob-
szarze dzia³añ dydaktycznych na uczelniach wy¿-
szych oraz gratyfikowanie ich dwoma punktami
ETCS za semestr, wpisanie efektów kszta³cenia
z dziedziny kultury fizycznej do krajowych ram
kwalifikacji we wszystkich oœmiu wymienionych
obszarach kszta³cenia, to jest wiedza – posiada
odpowiedni¹ wiedzê z zakresu kultury fizycznej;
umiejêtnoœci – posiada umiejêtnoœæ w³¹czenia siê
w prozdrowotny styl ¿ycia z wykorzystaniem zdo-
bytej wiedzy oraz poznanych æwiczeñ umo¿liwia-
j¹cych wybór rodzaju aktywnoœci na ca³e ¿ycie
oraz kszta³towanie postaw sprzyjaj¹cych ca³o¿y-
ciowej aktywnoœci fizycznej; kompetencje – pro-
muje spo³eczne i kulturowe znaczenie sportu i ak-
tywnoœci fizycznej oraz pielêgnuje w³asne upodo-
bania z zakresu kultury fizycznej.

Ja mam œwiadomoœæ, ¿e etap pracy jest taki, ja-
ki jest, ale mo¿e bêdzie tak, ¿e wzorcowe obligato-
ryjne uczelniane ramy kszta³cenia, o których pan
profesor mówi³, które by³yby podstaw¹ dla komi-
sji akredytacyjnej do oceny uczelni… Rozbudza-
nie w m³odzie¿y akademickiej trwa³ych nawyków
w obszarze kultury fizycznej jest wymogiem, a na-
wet obowi¹zkiem uczelni wy¿szych. Od przy-
sz³ych absolwentów zale¿y, czy aktywnoœæ fizycz-
na upowszechni siê, dziêki czemu relatywnie pod-
niesie siê jakoœæ ¿ycia polskiego spo³eczeñstwa.
Okres studiów to ostatni moment, kiedy m³odzi
ludzie œwiadomie mog¹ nabywaæ potrzebê ucze-
stnictwa w kulturze fizycznej oraz utrwalaæ zdro-
wy styl ¿ycia. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê za zmiesz-

czenie siê w czasie.
Proszê, pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W procedowanej ustawie zapisaliœmy: uczelnie

wspó³pracuj¹ z otoczeniem spo³eczno-gospodar-
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czym, w szczególnoœci w zakresie prowadzenia
badañ naukowych i prac rozwojowych na rzecz
podmiotów gospodarczych, a tak¿e przez udzia³
przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu
programów kszta³cenia i w procesie dydaktycz-
nym. Co wiêcej, w art. 13a zapisano: uczelnia mo-
nitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów
w celu dostosowania kierunków studiów i progra-
mów kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. W moim
pojêciu s¹ to niezmiernie istotne zapisy. Uczelnie
powinny wyprzedzaæ oczekiwania rynku pracy
w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry
i szybko reagowaæ na zmieniaj¹ce siê warunki na
tym rynku. Na uczelniach amerykañskich, jak ró-
wnie¿ na wielu uczelniach europejskich, w tym
wzglêdzie ogromn¹ rolê odgrywaj¹ organizacje
absolwenckie. St¹d moja propozycja poprawki.

W art. 1 pkt 13, w art. 13a po wyrazie „uczelnia”
dodaje siê wyrazy: we wspó³pracy z organizacjami
absolwentów uczelni. Innymi s³owy, w przypadku
przyjêcia przez Wysok¹ Izbê tej poprawki art. 13a
bêdzie brzmia³ tak: uczelnia we wspó³pracy z or-
ganizacjami absolwentów uczelni monitoruje ka-
riery zawodowe swoich absolwentów.

Druga grupa poprawek dotyczy wy¿szego
szkolnictwa wojskowego. Powinniœmy pamiêtaæ,
¿e w tej grupie szkó³ mamy uczelnie zawodowe,
czyli wszystkie wy¿sze szko³y oficerskie, oraz
uczelnie akademickie. Co wiêcej, odnoszê wra¿e-
nie, ¿e przygotowuj¹c procedowan¹ nowelizacjê,
zapomniano, w tym równie¿ Wysoka Komisja Se-
natu RP, na przyk³ad o ustawie z dnia 27 lutego
2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Te-
chnicznej im. Jaros³awa D¹browskiego, gdzie
miêdzy innymi zapisano, ¿e akademia jest uczel-
ni¹ pañstwow¹ a nie wojskow¹, akademia
kszta³ci ¿o³nierzy oraz osoby cywilne, akademia
wykonuje zadanie jednostki wojskowej okreœlone
przez ministra obrony narodowej. W tym miejscu
pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e Wojskowa
Akademia Techniczna otrzymuje œrodki w ra-
mach tak zwanej dotacji stacjonarnej oraz dzia-
³alnoœci statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego oraz œrodki z Ministerstwa Ob-
rony Narodowej. I tak na przyk³ad w roku bud¿e-
towym 2010 dotacja MON dla tej akademii stano-
wi³a zaledwie 26% ca³ego bud¿etu Wojskowej
Akademii Technicznej. Co wiêcej, w uzasadnieniu
do nowelizacji ustawy pani minister zapisa³a – to
jest w druku sejmowym nr 3391, w uzasadnieniu
na stronie 13 – ¿e projekt ustawy przewiduje
w szczególnoœci nastêpuj¹ce deregulacje: statuty
uczelni nie bêd¹ zatwierdzane przez ministra w³a-
œciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e
odpowiednio przez ministrów nadzoruj¹cych
uczelnie, regulaminy studiów równie¿ nie bêd¹
wymaga³y zatwierdzenia przez ministra. Z kolei
w uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP

z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie rz¹dowego
projektu nowelizacji ustaw dotycz¹cych szkolni-
ctwa wy¿szego, to jest dokument nr 41/5, przed-
stawiono szereg uwag, w tym miêdzy innymi
w pkcie 19: art. 56 ust. 5 – brak uzasadnienia
ograniczenia autonomii akademickich uczelni
wojskowych.

Regulamin studiów w wojskowych uczelniach
akademickich dotyczy wszystkich studentów
uczelni, zarówno cywilnych, w tym doktorantów,
jak i wojskowych. W sytuacji, gdy na przyk³ad
w Wojskowej Akademii Technicznej 90% studen-
tów i 100% doktorantów to osoby cywilne, regula-
miny studiów wy¿szych i studiów doktoranckich
powinny byæ wynikiem uzgodnieñ pomiêdzy se-
natem uczelni a samorz¹dem studenckim i do-
ktoranckim bez potrzeby ingerencji ministra ob-
rony narodowej.

Akademickie uczelnie wojskowe, a tego typu
uczelni¹ powo³an¹ ustaw¹ jest na przyk³ad Woj-
skowa Akademia Techniczna, nie s¹ jednostkami
organizacyjnymi ministra obrony narodowej ani
nie s¹ jednostkami wojskowymi. S¹ jedynie je-
dnostkami nadzorowanymi, jak na przyk³ad woj-
skowe instytuty badawcze, przez ministra obrony
narodowej.

Nie jest zrozumia³y zawarty w nowelizowanej
ustawie zapis dotycz¹cy dyskryminacji – to jest
pozbawienia biernego prawa wyborczego – pozo-
sta³ych nauczycieli akademickich, cz³onków spo-
³ecznoœci uczelni w sytuacji powo³ywania rektora.
Zapis art. 73 ust. 1 noweli mówi, ¿e wyznaczany
jest on tylko spoœród ¿o³nierzy zawodowych. Nale-
¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ¿o³nierze zawodowi stano-
wi¹, na przyk³ad w Wojskowej Akademii Techni-
cznej, tylko 20% wszystkich nauczycieli akade-
mickich. Przypominam, ¿e Wojskowa Akademia
Techniczna, uczelnia akademicka, nie jest jedno-
stk¹ wojskow¹, a jedynie wykonuje okreœlone za-
dania jednostki wojskowej. Ponadto w uczelni
wojskowej, oprócz wyboru innych prorektorów,
powo³ywany jest prorektor w³aœciwy do realizacji
zadañ uczelni jako jednostki wojskowej. Nale¿y
zwróciæ tak¿e uwagê, ¿e nawet w ustawie o insty-
tutach badawczych, nad którymi nadzór pe³ni mi-
nister obrony narodowej, dyrektor instytutu jest
powo³ywany w trybie konkursu i nie musi to byæ
¿o³nierz zawodowy.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty, propo-
nujê pewne poprawki. Jest to szereg poprawek,
w których rozgraniczam zawodowe szkolnictwo
wojskowe i akademickie szko³y wojskowe. I tak na
przyk³ad proponujê zapis: w akademickiej uczelni
wojskowej wybór rektora niebêd¹cego ¿o³nierzem
zawodowym wymaga zatwierdzenia przez mini-
stra obrony narodowej, a wybór rektora bêd¹cego
¿o³nierzem zawodowym – wyznaczenia go na to
stanowisko; z kolei rektora zawodowej uczelni
wojskowej wyznacza minister obrony narodowej.
Nastêpna moja przyk³adowa poprawka mówi:
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w akademickich uczelniach wojskowych regula-
min studiów w zakresie dotycz¹cym studentów
wojskowych jest zatwierdzany przez ministra ob-
rony narodowej.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jedn¹ z podsta-
wowych misji uczelni wy¿szej jest kszta³cenie, co
jednoznacznie zapisaliœmy w art. 6 ust. 1 pkt 4.
Niestety w naszych warunkach wysi³ek dydakty-
czny nie jest ani w³aœciwie wynagradzany, ani do-
ceniany. W toku kolejnych postêpowañ kwalifika-
cyjnych pytamy o dorobek naukowy, o liczbê pub-
likacji, o impact factor, o citation index itd., a nie
interesujemy siê tym, na jakim poziomie s¹ pro-
wadzone przez kandydata zajêcia dydaktyczne.

Ze wzglêdu na takie jak powy¿sze argumenty,
a przede wszystkim na podniesienie rangi nau-
czyciela akademickiego, pasjonata dydaktyki
akademickiej, który postanawia poœwiêciæ siê
pracy dydaktycznej, ustawodawca w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym z 2005 r. umieœci³
w art. 110, definiuj¹cym stanowiska pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz
dydaktycznych, w ust. 4 zapis: „Statut uczelni
mo¿e przewidywaæ mo¿liwoœæ zatrudniania pra-
cowników dydaktycznych na stanowisku docen-
ta”. Nie znajdujê racjonalnego uzasadnienia dla
rezygnacji z tego stanowiska. Argumentacja pani
minister, ¿e w Polskiej Akademii Nauk zlikwido-
waliœmy stanowisko docenta – a z tak¹ argumen-
tacj¹ kilkakrotnie siê zderza³em – jest nieporozu-
mieniem. Owszem, zlikwidowaliœmy stanowisko
docenta naukowego jako pracownika naukowe-
go, zarówno w Polskiej Akademii Nauk, jak i na
uczelniach, ale tutaj mówimy o kategorii praco-
wników dydaktycznych, a takiej kategorii w ogóle
nie ma w Polskiej Akademii Nauk. W zwi¹zku
z powy¿szym proponujê, aby w nowelizowanej
ustawie skreœliæ pkt 83.

I ostatnia kwestia, dotycz¹ca niedawno noweli-
zowanych przepisów o uprawnieniach emerytal-
nych. W œwietle nowelizowanej ustawy wszystkie
stanowiska na uczelniach akademickich obsa-
dzane s¹ w wyniku postêpowañ konkursowych.
Proponujê nastêpuj¹c¹ poprawkê: nauczyciela
akademickiego, który naby³ uprawnienia emery-
talne, mo¿na zatrudniæ ponownie na tym samym
stanowisku, w tej samej uczelni bez postêpowa-
nia konkursowego. Konsekwencj¹ przyjêcia przez
Wysok¹ Izbê mojej poprawki bêdzie ograniczenie
nadmiernej biurokracji i ograniczenie kosztów,
honorariów z tytu³u recenzji. Przyk³ad: profesor
zwyczajny zatrudniony na podstawie mianowa-
nia nabywa uprawnienia emerytalne i mo¿e
przejœæ na emeryturê, ale jeœli w³adza uczelni bê-
dzie chcia³a go zatrudniæ na dotychczasowym sta-
nowisku profesora zwyczajnego, tym razem na
podstawie umowy o pracê, to bêdzie mog³a to zro-
biæ bez koniecznoœci og³aszania konkursu i prze-

prowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego oraz
konkursowego.

Proponowane tutaj poprawki zg³aszam w imie-
niu senatora Leona Kieresa, senatora Edmunda
Wittbrodta i w moim w³asnym. Liczymy na zrozu-
mienie i przyjêcie przez Wysok¹ Izbê tych popra-
wek. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pochylaj¹c siê nad t¹ ustaw¹, odczuwam pe-

wien, i to bardzo podstawowy, niedosyt. To zna-
czy, ta ustawa kojarzy mi siê generalnie z jednym:
z mieszaniem herbaty bez cukru. I ja siê obawiam,
¿e herbata w tych warunkach s³odsza wcale nie
bêdzie.

Ja ju¿ podnosi³em tê kwestiê, kiedy dyskuto-
waliœmy o bud¿ecie, o systematycznym niedofi-
nansowaniu zarówno szkolnictwa wy¿szego, jak
i nauki. I, proszê pañstwa, ¿adne zabiegi admini-
stracyjne, ¿adne zabiegi organizacyjne nie spowo-
duj¹ tego, ¿e coœ siê w tej kwestii zmieni. M³odzi
ludzie, którzy zaczynaj¹ robiæ karierê naukow¹
i zak³adaj¹ rodziny, musz¹ przecie¿ z czegoœ ¿yæ –
na to po prostu nie ma rady. Powstawanie uczelni
prywatnych otworzy³o teraz mo¿liwoœæ zdobycia
pieniêdzy. Bo przecie¿ za to, co jest przewidywane
w stawkach, nie da siê za³o¿yæ rodziny, normalnie
funkcjonowaæ i zajmowaæ siê nauk¹. Trzeba po
prostu gdzieœ zarobiæ. Wobec tego bierze siê drugi
etat, trzeci etat, czwarty etat… No i tak ludzie
kr¹¿¹ po Polsce, i to nie tylko m³odsi pracownicy
naukowi, bo to dotyczy równie¿ profesorów. Ja
nie w¹tpiê, ¿e oni czyni¹ to z jednej potrzeby: po
prostu musz¹ siê utrzymaæ. To przecie¿ nie jest
ich marzenie, prawdopodobnie ka¿dy z nich wo-
la³by raczej zaj¹æ siê prac¹ naukow¹. Tak ¿e, pro-
szê pañstwa, to nie jest dla nich ¿adna przyjem-
noœæ, tylko oni musz¹ w jakiœ sposób funkcjono-
waæ. Dlatego te¿ ja nie wierzê, ¿e da siê cokolwiek
zmieniæ, je¿eli nie zmienimy warunków material-
nych naszej nauki.

Proszê pañstwa, mamy w tej chwili do czynie-
nia z pewnego rodzaju, powiedzia³bym, ameryka-
nizacj¹ studiów i nauki. Mamy ju¿ oto dwustop-
niowe studia – jest licencjat, magisterium…

(Senator Janusz Rachoñ: Trzeci stopieñ.)
Tak? A, mamy jeszcze studia doktoranckie – co

w naszych czasach nie by³o znane, wtedy trzeba
by³o zrobiæ doktorat i nikt nikogo nie prowadzi³ za
rêkê. No, stawiamy na konkurencyjnoœæ uczelni.
A w czym dopatrujemy siê dowodów zapaœci na-
szej nauki? Powo³ujemy siê na przyk³ad na ran-
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king uczelni. Tak, by³ tutaj ju¿ wymieniany ran-
king szanghajski, wed³ug którego Uniwersytet
Jagielloñski jest na trzysta szeœædziesi¹tym siód-
mym miejscu, a Uniwersytet Warszawski jest na
czterysta trzydziestym którymœ miejscu. I, proszê
pañstwa, to siê tak podaje do wiadomoœci. Ale
nikt nie zauwa¿y³, co zajmuje pierwsze miejsce
w tym rankingu. Otó¿ jest to chiñska akademia
nauk! A trzecie miejsce zajmuje rosyjska akade-
mia nauk. Zreszt¹ muszê tu zaznaczyæ, ¿e nasza
akademia nauk nie jest najgorsza, bo znalaz³a siê
na setnym miejscu, w ka¿dym razie jest jeszcze
w pierwszej setce. Ale to jest osza³amiaj¹ce pomy-
lenie pojêæ! Porównywanie tych ró¿nych podmio-
tów œwiadczy o niezwyk³ej powierzchownoœci spo-
jrzenia na problem nauki czy szkolnictwa wy¿sze-
go. Bo przecie¿ to s¹ podmioty po prostu nieporó-
wnywalne. Podobnie jest z t¹ filadelfijsk¹ list¹ cy-
towañ. Tu w ogóle nikt nie mówi, nie zastanawia
siê nad tym, ¿e sprawa odnosi siê przede wszyst-
kim do literatury anglojêzycznej. Ja jestem cie-
kaw, sk¹d maj¹ siê wzi¹æ na tej filadelfijskiej liœcie
cytowañ nasi na przyk³ad historycy. Prawdopo-
dobnie ksi¹¿ka Grossa bêdzie tam uwzglêdniona,
ale w¹tpiê, ¿eby ju¿ póŸniejsi polemiœci siê tam
znaleŸli, mimo ¿e wykonali zupe³nie niez³¹ pracê
naukow¹.

Tak ¿e podchodŸmy, proszê pañstwa, do tej ca-
³ej amerykanizacji troszeczkê ostro¿niej. Zw³asz-
cza ¿e mamy tu jeszcze dwie kwestie, z jedn¹ jest
tak, ¿e mamy czegoœ za du¿o w zestawieniu ze
Stanami Zjednoczonymi, a z drug¹ – za ma³o.
W Stanach Zjednoczonych nikomu by nie przy-
sz³o do g³owy na przyk³ad to, ¿eby by³ minister
szkolnictwa wy¿szego. Takiego kogoœ tam nie ma,
jest za to daleko posuniêta i rozwiniêta autono-
mia uczelni. Z kolei innej rzeczy nam zdecydowa-
nie brakuje. Kiedy mówimy o poszukiwaniu na
zewn¹trz œrodków na funkcjonowanie, no to bra-
kuje nam wielkich bogatych konsorcjów, które
mog¹ korzystaæ z dorobku naukowego. U nas li-
cencje po prostu raczej kupuje siê za granic¹
i nikt tej nauki nie buduje. Wobec tego musimy
raz na zawsze uznaæ, ¿e nauka i wspieranie nauki
jest funkcj¹ pañstwa, przynajmniej do chwili, a¿
staniemy siê pañstwem rzeczywiœcie rozwiniê-
tym, rzeczywiœcie innowacyjnym. Do tego mo-
mentu nie ma ¿adnych szans, nie jesteœmy w sta-
nie prze³amaæ tej sytuacji ¿adnymi ³amig³ówkami
ustawowymi.

Proszê pañstwa, skoro mówiê o nauce, to mu-
szê powiedzieæ, ¿e ta ustawa ma pewne swoje wa-
lory, które trudno mi odrzuciæ, zreszt¹ s³ysza³em
wypowiedzi kolegów, którzy na pewno w tej chwili
na tym znakomicie lepiej siê znaj¹. Ale muszê po-
wiedzieæ, ¿e na przyk³ad kwestia rotacji… No,
w moim przekonaniu tak postawiona rotacja jest
w gruncie rzeczy sprzeczna z rekomendacjami

Komisji Europejskiej, która zaleca dba³oœæ o sta-
bilnoœæ funkcjonowania. Je¿eli co cztery lata sta-
jesz przed problemem, czy zostaniesz, czy nie zo-
staniesz, i nawet po jednej negatywnej ocenie mo-
¿esz utraciæ wszelkie szanse na karierê naukow¹,
to myœlê, ¿e jest to dalekie od zasady stabilnoœci
kariery naukowej.

Podobnie, proszê pañstwa, niepokoi mnie – i to
jest bardzo, powiedzia³bym, uzasadniony niepokój
– zupe³ne pominiêcie w ustawie roli instytucji
zwi¹zków zawodowych. Mówi siê o ró¿nych kole-
giach, mówi siê o prawie pracy, jednak ustawa
o zwi¹zkach zawodowych w ogóle w tej ustawie nie
funkcjonuje. Ja muszê powiedzieæ z w³asnego do-
œwiadczenia… No, jest to doœwiadczenie niew¹tpli-
wie w jakimœ stopniu anachroniczne, ale niezale¿-
nie od tego, jak to by³o i kiedy to by³o, to jednak to,
¿e uda³o mi siê zrobiæ doktorat, zawdziêczam w³aœ-
nie zwi¹zkom zawodowym. Bo kiedy oficer, który
mnie prowadzi³, rekomendowa³: nie dopuœciæ do
zrobienia doktoratu przez figuranta, to jednak ko-
ledzy ze zwi¹zków zawodowych potrafili siê temu
przeciwstawiæ i doktorat w koñcu uda³o mi siê zro-
biæ. No wiêc to jest wyraz pewnej solidarnoœci, soli-
darnoœci uczonych.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o sam¹ ustawê, to
ja s¹dzê, ¿e osiemdziesi¹t poprawek to bardzo du-
¿o, a myœlê, ¿e bêdzie ich jeszcze wiêcej. Podobnie
to, ¿e w jednej ustawie jest piêædziesi¹t delegacji do
wydania rozporz¹dzeñ, podpowiada nam, ¿e z t¹
autonomi¹ to tak dobrze nie jest i ¿e dosyæ dyskre-
cjonalnie minister bêdzie móg³ te ustawy… Te roz-
porz¹dzenia nie zosta³y dotychczas przed³o¿one.

I proszê pañstwa, w³aœciwie powiedzmy sobie
szczerze, ¿e w proteœcie przeciwko temu zasadni-
czemu niedofinansowaniu nauki, niedofinanso-
waniu szkolnictwa wy¿szego i zastêpowaniu real-
nych œrodków rozwoju… My wyg³aszamy dekla-
macje o innowacyjnoœci, o rozwoju, o postêpie
w proteœcie przeciwko temu wszystkiemu, ocze-
kuj¹c ustawy, która da uczonym godne ¿ycie i go-
dne zarobkowanie. Ja wnoszê o odrzucenie tej
ustawy. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Massalski. Zapraszam, Panie Se-

natorze, na mównicê.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie!
Wiele s³ów by³o ju¿ tutaj powiedzianych na te-

mat oceny tej nowelizacji ustawy, tak¿e wiele ju¿
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tutaj wypowiedziano ró¿nych, czasem nawet wy-
kluczaj¹cych siê, kwestii. Myœlê, ¿e nie bêdê za-
biera³ za du¿o czasu. Ale chcia³bym przy³¹czyæ siê
do tych wszystkich, którzy mówili, ¿e jednak kwe-
sti¹ podstawow¹ jest sprawa finansowania szkol-
nictwa wy¿szego. Bez tego nie ma mowy o tym,
abyœmy siê stali bardziej nowoczeœni, bardziej
kreatywni i bardziej efektywni. I myœlê, ¿e to, co
powiedzia³ pan senator Wiatr, bardzo szczegó³o-
wo uzasadniaj¹c, w pe³ni zas³ugujê na poparcie
i podkreœlenie.

Ja w dyskusji w czasie posiedzenia komisji mó-
wi³em o tym, ¿e trochê zaskakuje mnie kwestia
tych doktorów rektorów, którzy maj¹ byæ mene-
d¿erami. Myœlê, ¿e takie entuzjastyczne podcho-
dzenie do tego, ¿e im wiêcej bêdzie mened¿erów
doktorów rektorami, tym lepiej, mo¿e spowodo-
waæ pewnego rodzaju zachwianie, bo jednak nau-
ka rz¹dzi siê swoimi prawami, swoimi tradycjami,
prawami opartymi tak¿e w³aœnie na tradycji, a ta-
ki rektor mened¿er mo¿e mniej zwracaæ uwagê na
naukê, a bardziej zwracaæ uwagê na sprawy wyni-
ku finansowego, jaki osi¹ga uczelnia. St¹d mam
tylko nadziejê, ¿e œrodowiska akademickie bêd¹
bardzo rozs¹dnie do tego podchodziæ i tylko w wy-
j¹tkowych wypadkach zaistniej¹ takie sytuacje,
o ile ta nowelizacja ustawy bêdzie przyjêta i ten
punkt w niej siê znajdzie.

Wreszcie chcia³bym powiedzieæ, ¿e podkreœla
siê w tej nowelizacji koniecznoœæ kszta³cenia m³o-
dych kadr i zwrócenia uwagi na to, aby uczeni,
starsi uczeni, profesorowie tytularni i mianowani
zajmowali siê kszta³ceniem m³odych kadr. Ja
myœlê, ¿e jest to bardzo m¹dre i bardzo s³uszne za-
³o¿enie, ale je¿eli taki profesor bêdzie pracowa³ na
kilku etatach, to bêdzie mia³ utrudnione zadanie.
Wiêc tutaj znowu¿ wracamy do kwestii finansów.

Myœlê jednak, ¿e jest jeszcze jedna sprawa. Mó-
wimy, ¿e profesor, który koñczy siedemdziesi¹ty
rok ¿ycia, przestaje byæ finansowany z funduszy
pañstwowych. Uczelnia nie dostaje dotacji na
osobê, która koñczy siedemdziesi¹t lat. Myœlê, ¿e
tu mo¿na by by³o zrobiæ wyj¹tek. Ja sam pamiê-
tam, ¿e kiedy by³em dyrektorem Instytutu Histo-
rii i chcia³em, aby studenci i pracownicy ma³ego
instytutu spotykali siê z czo³owymi historykami
polskimi, to wówczas, proszê pañstwa, zaprosi-
³em pana profesora Pajewskiego z uniwersytetu
w Poznaniu, który przyjecha³ do nas, maj¹c dzie-
wiêædziesi¹t dwa lata. I proszê pañstwa, profesor
Pajewski, wówczas znakomity uczony… Zrobiliœ-
my pierwsze spotkanie z nim kilkunastu studen-
tów, bo myœleliœmy, ¿e pan profesor bêdzie mia³
k³opoty z komunikowaniem siê, a pan profesor
spyta³, dlaczego tak ma³o, a póŸniej w tak efekto-
wny sposób wyst¹pi³, ¿e na nastêpne spotkanie
ju¿ zaprosiliœmy sto osób i znakomicie siê z tego
wywi¹za³. Wiêc ja myœlê, ¿e nie nale¿y tutaj elimi-

nowaæ tej grupy po siedemdziesi¹tce. Nie mówiê
tego ze wzglêdu na swój wiek i swoje mo¿liwoœci
kondycyjne, bo jeszcze nie osi¹gn¹³em tego wie-
ku, ale niebawem to siê stanie. Myœlê, ¿e jest wie-
lu takich profesorów, którzy bêd¹ mogli byæ przy-
datni, zw³aszcza w kszta³ceniu doktorantów,
w kszta³ceniu m³odszej kadry naukowej, i warto
na to zwróciæ uwagê.

Proszê pañstwa, chcia³bym z³o¿yæ kilka popra-
wek. Szeœæ poprawek, które sk³adam i które
uœciœlaj¹, doprecyzowuj¹ te przepisy, sk³adam
w imieniu m³odych przyjació³ ze zwi¹zku studen-
ckiego, konsultowa³em je tak¿e z ogólnopolskim
samorz¹dem studenckim. To te szeœæ poprawek.
Ostatnia poprawka dotyczy lapsusu w tej usta-
wie. Mianowicie proponujê skreœlenie ca³ego
art. 37 w tej czêœci ustawy o zmianie niektórych
innych ustaw, bowiem wprowadzenie art. 37 by
eliminowa³o art. 3 w ustawie – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym, pozwalaj¹cy, aby uniwersytetem
nazywaæ uczelniê, która ma dziesiêæ praw do do-
ktoryzowania, bowiem wprowadza tam rygorysty-
czny przepis, ¿e musi to byæ dopiero po 2016 r.
Tak wiêc by³oby to bez sensu. I dlatego…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, to jest przekonsultowane z pani¹ mini-

ster, Panie Profesorze. Jest to tak¿e wynik moich
rozmów w Biurze Legislacyjnym. Kwestia dotyczy
zatem skreœlenia tego punktu. Stosowne popraw-
ki sk³adam panu marsza³kowi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pan senator Wach w pewnym

momencie chcia³by zabraæ g³os, ale na razie odda-
jê g³os panu senatorowi Bergierowi.

Nastêpny profesor.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na wstêpie chcia³bym uspokoiæ pana profe-

sora, pana senatora Massalskiego. Panie Sena-
torze, wed³ug mojej wiedzy, a konsultowa³em
siê tak¿e id¹c na mównicê, profesor, który
ukoñczy siedemdziesi¹ty rok ¿ycia, bêdzie wli-
czany do algorytmu i uczelnie bêd¹ otrzymywa³y
na niego œrodki. S¹dzê, ¿e jest to dobra wiado-
moœæ i jest to jeden z wielu ró¿nych elementów,
który pozwala mi mówiæ o tej ustawie bardzo po-
zytywnie. Pozytywnie mo¿na mówiæ o ustawie –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz o stopniach
i tytule naukowym tak¿e dlatego, i¿ ta ustawa
dope³nia przyjête wczeœniej przez nas ustawy
o nauce. Te ustawy razem otwieraj¹ now¹ œcie¿-
kê, jak s¹dzê, nie tylko w zakresie rozwoju nau-
kowego, ale tak¿e w zakresie kszta³cenia stu-
dentów.
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Podczas tej debaty pad³o wiele piêknych s³ów,
by³o wiele m¹drych wypowiedzi, ale pad³y tak¿e
s³owa, ¿e ta ustawa jest niekorzystna. Postanowi-
³em, ¿e bêdê uzasadnia³ swoj¹ opiniê w bardzo
prosty sposób. Wierzê, ¿e uda mi siê przekonaæ
tych, którzy nie s¹ jeszcze do tej ustawy przekona-
ni. Zwrócê uwagê na te kwestie, które s¹ najczê-
œciej podnoszone przez pracowników uczelni wy¿-
szych.

Na pocz¹tku chcia³bym podkreœliæ kwestiê au-
tonomii. Je¿eli chodzi o autonomiê, to mówimy o
zapisie wyj¹tkowym. Po raz pierwszy, proszê pañ-
stwa, ka¿da uczelnia w Polsce, niezale¿nie od
stopnia zorganizowania, bêdzie mog³a sama – to
znaczy jej cia³o statutowe – przyj¹æ statut uczelni.
To jest niezwyk³e wydarzenie, które u³atwi zaró-
wno funkcjonowanie uczelni, jak i napisanie sta-
tutu adekwatnie do danej rzeczywistoœci, do da-
nej przysz³oœci. Prosty przyk³ad, chyba wymo-
wny. Kierujê to do tych, którzy siê wahaj¹, rozpa-
truj¹c treœæ tej ustawy.

Nastêpna kwestia dotyczy œcie¿ki rozwoju nau-
kowego. To jej g³ównie poœwiêca³em swój czas, za-
daj¹c pytania zarówno pani minister, jak i senato-
rowi sprawozdawcy. Chcê podkreœliæ, ¿e dotych-
czas dla wielu osób barier¹ psychologiczn¹ by³o
poddanie siê kolokwium habilitacyjnemu, roz-
prawie habilitacyjnej. Ta bariera znika. Dzisiaj
ustawa mówi nawet pocz¹tkuj¹cym doktorom:
pracuj przez kolejne lata, poka¿esz swój dorobek
naukowy i masz szansê byæ samodzielnym praco-
wnikiem nauki.

Trzecia kwestia, podnoszona przez media, do-
tyczy liczby studentów, w przypadku której bê-
dzie zgoda ministra. Chodzi o to, ¿e powy¿ej 2%
ogólnej liczby studentów danej uczelni trzeba bê-
dzie posiadaæ zgodê. Ale zwracam uwagê na to –
bo nie wszyscy dok³adnie czytamy ustawê – ¿e
sprawa dotyczy ogó³u studentów, a na tych kie-
runkach, które s¹ nasz¹ specjalnoœci¹, bêdziemy
mogli ten procent zwiêkszaæ. Ale chcia³bym po-
wiedzieæ, nawi¹zuj¹c do praktyki, któr¹ bêdê
chcia³ pokazywaæ – proszê pañstwa, przecie¿
wszyscy wiemy, ¿e jeszcze przez kilkanaœcie lat
ka¿dego roku bêdziemy mieli mniej studentów,
a wiêc wszyscy ci, którzy utrzymaj¹ obecn¹ liczbê
studentów, odnios¹ ogromny sukces. A wiêc mó-
wienie o tym, ¿e nie bêdziemy mogli zwiêkszaæ tej
liczby o wiêcej ni¿ 2%, jest po prostu gr¹ nie fair.
Informujê o tym wszystkich, w³¹cznie z uniwersy-
tetami. I za piêæ lat chcia³bym pogratulowaæ temu
uniwersytetowi, który utrzyma liczbê swoich stu-
dentów. Mówimy wiêc o kwestii, która w ogóle nie
bêdzie problemem.

Podobnie jest ze spraw¹ drugiego kierunku
studiów. Informujê, ¿e bêdzie mo¿na studiowaæ
na drugim kierunku studiów. Na drugim kierun-
ku studiów bêdzie mog³a studiowaæ m³odzie¿ naj-

lepsza, bo dzisiaj studiuje ta mo¿e nie najlepsza,
tylko ta, która pierwsza siê zg³osi, ta, która jest
sprytniejsza, odwa¿niejsza. Ponadto aktualne da-
ne, z którymi mo¿emy siê zapoznaæ, wskazuj¹, ¿e
6% m³odych ludzi, studentów, chce studiowaæ na
drugim kierunku. My w tej ustawie proponujemy
10%. Tym, którzy siê jeszcze wahaj¹, pokazujê
kolejny element o charakterze praktycznym. Po-
kazujê, ¿e niczego nie odbieramy, a w tym przy-
padku stwarzamy sytuacjê korzystniejsz¹ dla
studentów.

Podstawowe miejsce pracy. Wiêkszoœæ z pañ-
stwa pozytywnie ocenia, zapewne s³usznie, zaan-
ga¿owanie siê w pracê na jednej uczelni. Podczas
debaty w komisji równie¿ ja odnosi³em siê do tego
pozytywnie, gdy¿ to daje pewn¹ stabilizacjê. Po-
zwolê sobie jednak zwróciæ uwagê na jedn¹ kwe-
stiê. Przypuszczam, ¿e po jakimœ czasie najdzie
nas refleksja, ¿e chyba nie by³o to najlepsze roz-
wi¹zanie. Chodzi mi o te uczelnie, które maj¹ kil-
ka, kilkanaœcie lat, s¹ uczelniami m³odymi i bêd¹
musia³y siêgn¹æ po rektorów z innych uczelni, bo
po prostu na ich uczelniach nie byli jeszcze w sta-
nie uzyskaæ habilitacji. Tak mówi³ dotychczasowy
przepis. A rektorzy przyjd¹ z du¿ych, renomowa-
nych uczelni, bo zapewne bêd¹ traktowali stano-
wisko rektora jako swego rodzaju wyró¿nienie. Na
czym polega moja w¹tpliwoœæ? Otó¿ ci profesoro-
wie, którzy przyjd¹ z innych uczelni – przyjmijmy,
¿e mówimy o profesorach tytularnych – bêd¹
mogli na tej drugiej uczelni pracowaæ za zgod¹
swego senatu tylko na studiach licencjackich.
Szkoda, ¿e nie bêd¹ mogli w tej swojej uczelni,
z której przejd¹ do tej m³odszej, mniejszej, prze-
kazaæ uprawnieñ do doktoryzowania czy do habi-
litowania. Zak³adam, ¿e takich osób, które zdecy-
duj¹ siê na stanowiska rektorów i dziekanów, bê-
dzie w Polsce kilkaset.

I ostatnia kwestia, któr¹ zapewne s³usznie
pañstwo podnosiliœcie, zwi¹zana ze specyfik¹ ro-
dzin pracuj¹cych na uczelniach. W naszym za-
wodzie, zawodzie nauczyciela akademickiego,
zdarza siê taka sytuacja, ¿e pracuj¹ tam nasze
rodziny czy dzieci. Chcia³bym daæ przyk³ad swo-
jej rodziny i uspokoiæ pañstwa. Przekazujê te¿
dobr¹ wiadomoœæ mojej rodzinie. Moja ma³¿on-
ka, moje dzieci i ja pracujemy na jednej uczelni.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e mój przyk³ad potwier-
dza, ¿e bêd¹ mogli nadal pracowaæ, znosi pewien
niepokój. Jest kwestia ujêcia ró¿nych kierun-
ków, na których pracuj¹, ró¿nych zak³adów.
Œwiadomie pokazujê swój przyk³ad, klasyczny
przyk³ad rodziny typowo akademickiej. Nowa
ustawa nikogo nie wykluczy, w przypadku, o któ-
rym mówiê.

W czêœci koñcowej chcia³bym podkreœliæ, ¿e
zgodnie z apelami œrodowisk studenckich, które
ogromnie sobie ceniê, bo wspó³praca z m³odymi
ludŸmi zawsze dodaje nam chêci do dalszej pracy,
przed³o¿y³em stosowne poprawki dotycz¹ce sa-
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morz¹du studenckiego i przekaza³em sekretaria-
towi naszego Senatu. Dziêkujê za uwagê.

G³êboko wierzê, ¿e ta ustawa zostanie przyjêta
przez wszystkich senatorów Rzeczypospolitej,
czego sobie i nauczycielom akademickim w Polsce
¿yczê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przemowa trwa³a dok³adnie dziesiêæ minut, co

podajê za wzór. Mo¿e byæ te¿ krócej, oczywiœcie.
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Postaram siê sprostaæ pañskiej sugestii.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym siê odnieœæ do trzech elementów

ustawy, o której dzisiaj dyskutujemy, nad któr¹
debatujemy. Otó¿ w mojej ocenie zmiany zawarte
w opiniowanej ustawie dotycz¹ trzech obszarów.
To jest zarz¹dzanie, to jest œcie¿ka kariery zawo-
dowej oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do studiów
i umiêdzynarodowienie, bo tak to zosta³o nazwa-
ne, procesu kszta³cenia.

Skupiê siê szczególnie na zarz¹dzaniu, podam
jako przyk³ady trzy elementy. Zwiêkszenie auto-
nomii – jest to ogromnie wa¿ne. Drugi element,
który mnie osobiœcie bardzo zainteresowa³, to
przeniesienie szeregu kompetencji senatu uczel-
ni z poziomu ustawy na poziom statutu uczelni.
I trzeci element, który chcia³bym wyró¿niæ i jesz-
cze do niego siê póŸniej odnieœæ, to mo¿liwoœæ
wprowadzenia studiów o profilu praktycznym
z udzia³em podmiotów gospodarczych. To jest
niezwykle wa¿ne chocia¿by z tego powodu, ¿e dzi-
siaj, bodaj¿e w punkcie czwartym obrad, bêdzie-
my dyskutowaæ o innowacjach. To s¹ niezwykle
wa¿ne zapisy.

Chcia³bym siê teraz odnieœæ do kwestii zamiej-
scowych oœrodków dydaktycznych. Ta likwidacja
zosta³a odebrana w sposób… Ona budzi jakieœ
obawy, ale ju¿ w toku tej dyskusji, z wypowiedzi
pani minister, wynika, ¿e te obawy s¹ troszkê
przejaskrawione. Autorzy, którzy skierowali do
wielu senatorów swoje w¹tpliwoœci, podaj¹, ¿e
spowoduje to miêdzy innymi brak dostêpnoœci…
Otó¿ z zapisów ustawy, o której mówimy, wynika,
¿e bêd¹ mog³y funkcjonowaæ oœrodki zamiejsco-
we, lecz zmieni¹ siê wymogi. Czy to jest dobry kie-
runek, czy te¿ nie? Myœlê, ¿e czas poka¿e. Podno-
szone argumenty, ¿e utrudni to transfer wiedzy,
¿e mniejsze uczelnie, jak to zosta³o nazwane, nie
bêd¹ prezentowa³y tak wysokiego poziomu, jak
tego oczekuj¹ niektórzy, ¿e nastapi zatrudnianie –
w cudzys³owie, cytujê z materia³ów – „tanich” na-

uczycieli… Wydaje siê, ¿e nie bêdzie to mia³o miej-
sca. Dlatego te¿ odniosê siê do sformu³owania se-
natora sprawozdawcy, którego to sformu³owania
nie chcia³bym podzieliæ. Otó¿, cytujê: „Proœby
promocyjne samorz¹dów – póŸniej swoje zdanie
na ten temat wyra¿ê – spowodowa³y, ¿e stworzone
zosta³y oœrodki zamiejscowe kszta³cenia”. To za-
tem samorz¹dy, to jest moje domniemanie, inicjo-
wa³y – nie wiem, czy rozs¹dnie – powstanie tych
oœrodków zamiejscowych. Z tym stwierdzeniem
stanowczo siê nie zgadzam. To mimo wszystko
dzia³ania samorz¹dów ró¿nego szczebla, a wiêc fi-
nansowanie czy stworzenie mo¿liwoœci logistycz-
nych, spowodowa³y uzyskanie wykszta³cenia. Bo
nie jest rol¹ samorz¹du – myœlê, ¿e nie by³o co do
tego mo¿liwoœci w pewnym sensie – ocenianie ja-
koœci. Ja uwa¿am, ¿e nale¿y wrêcz podziêkowaæ
samorz¹dom, ¿e podejmowa³y taki trud w warun-
kach, jakie istniej¹ przed wprowadzeniem tej no-
wej ustawy, ¿e to umo¿liwia³y, dzia³a³y na rzecz
mo¿liwoœci uzyskania wy¿szego wykszta³cenia.

Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na aspekt go-
spodarczy, je¿eli chodzi o niniejsz¹ ustawê. Sza-
nowni Pañstwo, ust. 4: „Uczelnie wspó³pracuj¹
z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym, w szcze-
gólnoœci w zakresie prowadzenia badañ nauko-
wych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów go-
spodarczych, w wyodrêbnionych formach dzia³al-
noœci, w tym w drodze utworzenia spó³ki celowej,
o której mowa w art. 86a, a tak¿e poprzez udzia³
przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu
programów kszta³cenia i w procesie dydaktycz-
nym”. Moim zdaniem jest to niebywale potrzebny
zapis, poniewa¿ poszczególne regiony maj¹ w tej
chwili ró¿ne oczekiwania, na przyk³ad z powodu
funkcjonowania stref ekonomicznych, je¿eli cho-
dzi o kszta³cenie techniczne. I moim zdaniem ten
zapis daje mo¿liwoœci i du¿¹ szansê odpowiedzi
na potrzeby rynku pracy. I s¹dzê… Gratulujê tego
zapisu, bo on w mojej ocenie bardzo pomo¿e, je¿eli
chodzi o przysz³oœciowe kierunki kszta³cenia,
oczekiwane na rynku pracy.

I jeszcze jedno moje przemyœlenie. Us³ysza³em
tu z prawej strony sali g³osy, które w³aœciwie by³y
g³osami pozytywnymi, ale nios³y pewne uwagi
i poprawki celem dopracowania w ocenie przed-
stawiaj¹cych, szczególnie kolegów z Prawa i Spra-
wiedliwoœci, tej ustawy. Ka¿de du¿e systemowe
rozwi¹zanie niesie ze sob¹ pewne ryzyko. Czas po-
ka¿e, czy wszystkie rozwi¹zania spe³niaj¹ za³o¿e-
nia i oczekiwania. Ja zada³em sobie pytanie: kto
z szanownych senatorów jest przeciwko zmia-
nom? Ka¿dy, kto nie chce zmian, ka¿dy, kto siê
boi zmian, ale te¿ ka¿dy, kto, w mojej ocenie, nie
zapozna³ siê z ustaw¹. I odnoszê wra¿enie, ¿e z³o-
¿enie wniosku o odrzucenie ustawy mo¿e niestety
te¿ o tym œwiadczyæ. Dlatego zapytujê kolegê…
Przepraszam, pana senatora Skorupê, o uzasa-
dnienie wniosku o odrzucenie ustawy. Bo taki
wniosek zosta³ z³o¿ony, ku mojemu zaskoczeniu.
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Byæ mo¿e chêtnie bym go popar³, ale chcia³bym
poznaæ uzasadnienie. Myœlê, ¿e warto zapamiêtaæ
takie zdanie: w tym czasie, w jakim mamy mo¿li-
woœæ pracowania, sta³¹ jest zmiana. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Ortyla.
(Senator Czes³aw Ryszka: Czas na zmiany, ale

tak¿e w³adzy.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na uczelniach,

oczywiœcie.)
Na razie mamy zmianê mówcy, panowie sena-

torowie.
Proszê bardzo, kolejny mówca.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym powiedzieæ koledze senatorowi Jur-

cewiczowi, ¿e wniosek o odrzucenie ustawy w ca-
³oœci z³o¿y³ tak¿e pan marsza³ek Romaszewski.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale uzasadni³…)
Bardzo szeroko uzasadni³. Mo¿na siê wczytaæ

i zdecydowaæ… Myœlê, ¿e pan senator jest na do-
brej drodze, ¿eby ten wniosek poprzeæ.

Ja myœlê, ¿e zasadniczy powód, który mo¿na…
Chyba padnie kolejny rekord, wyprzedzimy ko-
deks wyborczy, jeœli chodzi o statystyczn¹ liczbê
poprawek na jeden artyku³. A jeœli jeszcze do³o¿y-
my do tego sto piêædziesi¹t poprawek, jakie by³y
w Sejmie, to ju¿ ca³kiem… Naprawdê mo¿na mieæ
obawy, czy ta ustawa bêdzie spójna. Myœlê, ¿e
tak¿e senatorowi Jurcewiczowi da to wiele do
myœlenia, albo ju¿ da³o, bo siê szczególnie dopyty-
wa³ o wniosek o odrzucenie ustawy w ca³oœci.

Proszê pañstwa, ja chcia³bym powiedzieæ kilka
s³ów o dwóch kwestiach, które w tej ustawie zo-
sta³y zawarte. Myœlê, ¿e pozosta³e zosta³y ju¿ wy-
starczaj¹co omówione lub bêd¹ jeszcze omawia-
ne. Jest tutaj zapis mówi¹cy o tym, ¿e zgodê na
zwiêkszenie liczby studentów, i to tylko i wy³¹cz-
nie w wysokoœci do 3% ogólnej liczby studiu-
j¹cych w poprzednim roku, trzeba uzyskaæ u mi-
nistra, u pani minister Kudryckiej w tym momen-
cie. Ja myœlê, ¿e to jest zapis prosto z przesz³ej,
choæ nie tak odleg³ej, epoki. To nie jest ¿aden
standard œwiatowy, o których od senatora spra-
wozdawcy s³ysza³em. Ten zapis i ten artyku³ trze-
ba czytaæ jednoczeœnie z artyku³em, który mówi
o programie naprawczym i o przekroczeniu
w ci¹gu piêciu lat deficytu w stosunku do kwoty
dotacji i bud¿etu pañstwa o 25%. Je¿eli ktoœ za-
k³ada³ rozwój uczelni i inwestowa³ w ni¹, inwesto-
wa³ œrodki europejskie, inwestowa³ œrodki z kre-

dytu, inwestowa³ tak¿e bie¿¹ce, to on faktycznie
mo¿e spowodowaæ, ¿e czasowo uczelnia bêdzie
w nie najlepszej sytuacji finansowej. Jednoczeœ-
nie w zwi¹zku z tym, ¿e zwiêkszy o 10, 15, 20% li-
czbê studentów na kierunku, w który inwestuje,
który rozwija, a nie bêdzie mia³ tej mo¿liwoœci, au-
tomatycznie przysporzy uczelni k³opotów. Nie ma
vacatio legis dla tego przepisu, nie ma. I je¿eli po
prostu przeczytamy art. 100a, dokonamy oceny
i bêdzie musia³ zostaæ wprowadzony program na-
prawczy, to oka¿e siê, ¿e do wprowadzenia tego
programu naprawczego nie doprowadzi³y jak gdy-
by decyzje i plany danego rektora, tylko na³o¿enie
restrykcji ustawowych. A to jest coœ naprawdê
bardzo, bardzo, moim zdaniem… No, to jest nie-
mo¿liwe i nie powinno mieæ miejsca. Ja ju¿ pomi-
jam to, ¿e ca³y ten mechanizm programu napraw-
czego z restrykcjami, o którym ju¿ z pani¹ mini-
ster dyskutowa³em… I w³aœnie chcê pokazaæ pu-
³apkê, tak zwan¹ pu³apkê ustawow¹, która zosta-
³a skonstruowana w tych zapisach. Szkoda, ¿e nie
ma pani minister i nikt nie bêdzie móg³ siê do tego
odnieœæ. Zwyczaj jest taki, ¿e minister na koñcu,
po wszystkich wyst¹pieniach merytorycznych
i dyskusji, odnosi siê do… Ale ju¿ trudno, ju¿
trudno.

Proszê pañstwa, chcia³bym powiedzieæ jedno.
Maj¹c na uwadze te b³êdne i takie bardzo, ¿e tak
powiem, restrykcyjne zapisy, chcia³bym z³o¿yæ
poprawki, które spowoduj¹ odsuniêcie w czasie
stosowania art. 100a, który mówi o programie na-
prawczym, o powierzeniu obowi¹zków komisa-
rza… Oczywiœcie w mojej ocenie i tak¿e w œwietle
definicji pasuj¹cej do tych obowi¹zków i zakresu
dzia³añ, które pe³ni¹cy obowi¹zki rektora otrzy-
ma… Chodzi o to, aby to przesun¹æ na piêæ lat,
wprowadziæ vacatio legis. Wtedy nikt nie bêdzie
zaskoczony tym przepisem. Ju¿ abstrahujê od je-
go jakoœci, bo z³o¿y³em te¿ drug¹ poprawkê pole-
gaj¹c¹ na tym, aby w ogóle go wykreœliæ. Ale je¿eli
nie takie rozwi¹zanie, to odsuniêcie w czasie sto-
sowania tego przepisu. Myœlê, ¿e mamy œwiado-
moœæ, i¿, tak jak powiedzia³em, w przypadku oce-
ny tego programu naprawczego rektor ma dwa la-
ta, a osoba pe³ni¹ca obowi¹zki, czyli ten w cudzy-
s³owie komisarz, ma trzy lata, prawda? W ci¹gu
piêciu lat mo¿na, moim zdaniem, wdro¿yæ ten
program i spokojnie wyprowadziæ… ale w prze-
ci¹gu dwóch lat… Tym bardziej ¿e w myœl zapisów
ustawowych mo¿na odpowiadaæ za nie swoje za-
niechania i za nie swoje b³êdy. Nie ma, proszê
pañstwa, trybu odwo³awczego od decyzji, ustawa
tego nie przewiduje. Je¿eli podejmuje siê tak re-
strykcyjn¹ decyzjê, to, tak jak w cywilizowanym
œwiecie, rektor tak¿e powinien mieæ… powinna
byæ tu œcie¿ka odwo³awcza. Z tego tytu³u ten prze-
pis jest po prostu b³êdny, nie jest te¿ zgodny ze
standardami œwiatowym. Ja naprawdê… Powta-
rzam to ju¿ któryœ raz, bo troszeczkê mnie to zde-
nerwowa³o. Nie powiem, mog³oby mnie to roz-
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œmieszyæ i wtedy bym tego nie… Ale mnie to po
prostu zdenerwowa³o. Te zapisy maj¹ tyle b³êdów
i tyle niedoci¹gniêæ, ¿e nie mo¿na obok tego spo-
kojnie przejœæ.

Tak ¿e, Panie Marsza³ku, sk³adam trzy popraw-
ki do tekstu, o którym mówi³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Piotrowicza. Proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pytano o powody wniosku o odrzucenie. Ja ta-

kiego wniosku co prawda nie sk³ada³em, ale mo¿e
zastanawiaæ nas ogromna liczba poprawek sk³a-
dana w Senacie, poprawek, które jawi¹ siê jako
zasadne. Jak wiemy, podczas posiedzenia komisji
takich poprawek z³o¿ono oko³o stu dwudziestu –
to mo¿e pokazywaæ, z jakim aktem prawnym ma-
my do czynienia.

Ale ja swoje wyst¹pienie chcia³bym odnieœæ
do czêœci, w której ustawa dotyczy funkcjono-
wania pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodo-
wych. Uwa¿am, ¿e ta ustawa w sposób niekorzy-
stny reguluje pewne sprawy, doœæ istotne,
zwi¹zane z funkcjonowaniem tych uczelni. Mo-
¿e to byæ powód zaburzenia ich funkcjonowania
i z czasem mo¿e te¿ stanowiæ powa¿ny problem
dotycz¹cy dalszej egzystencji tych¿e uczelni.
W pierwszej kolejnoœci chodzi mi o art. 71 ust. 3,
w którym mowa jest o prawie wyborczym nau-
czycieli akademickich zatrudnionych w publi-
cznych uczelniach zawodowych jako dodatko-
wym miejscu pracy. Ustawa przewiduje pozba-
wienie tych osób biernego – podkreœlam: bierne-
go – prawa wyborczego do cia³ kolegialnych i na
stanowiska z wyboru. Wprowadzenie tej noweli-
zacji oznacza, ¿e w uczelniach nie bêdzie mo¿li-
we ukonstytuowanie senatu i innych cia³ kole-
gialnych, poniewa¿ znaczna czêœæ nauczycieli
akademickich ze stopniem naukowym doktora
i doktora habilitowanego oraz z tytu³em profeso-
ra jest zatrudniona w pañstwowych wy¿szych
szko³ach zawodowych jako dodatkowym miej-
scu pracy. Uczelnie te istniej¹ krótko, to trzeba
mieæ na uwadze, najstarsze maj¹ dwanaœcie lat.
Od pocz¹tku podejmuj¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do
wykszta³cenia w³asnej kadry i maj¹ znaczne
osi¹gniêcia, jeœli chodzi o doktorów. Uzyskanie
habilitacji jest jednak znacznie bardziej czaso-
ch³onne.

Równie¿ projektowana nowelizacja art. 72
ust. 1 i 2 stanowi powa¿ne zagro¿enie dla tych¿e

szkó³. Wed³ug obowi¹zuj¹cego obecnie prawa, je-
œli chodzi o tego rodzaju uczelnie, nie jest koniecz-
ne, by rektor by³ zatrudniony w nich jako podsta-
wowym miejscu pracy. Wprowadzenie takiego
obowi¹zku sprawi, ¿e niemal wszystkie z pañ-
stwowych wy¿szych szkó³ zawodowych w Polsce
bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci rozwoju, jako ¿e nie
bêdzie kandydatów na rektorów, którzy jako sa-
modzielni i wieloletni nauczyciele akademiccy do-
brze znaj¹ struktury i formy funkcjonowania wy¿-
szych uczelni. Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê
na niekorzystny, zdaniem tych œrodowisk, zapis
dotycz¹cy ograniczenia cz³onkostwa nauczycieli
akademickich w organach kolegialnych uczelni
zawodowych do dwóch kadencji – chodzi o art. 77
ust. 2a. Z uwagi na szczup³oœæ kadry tych uczelni
mo¿e to stwarzaæ pewne problemy w wy³anianiu
organów przedstawicielskich na dalsze kadencje.
Niezasadne wydaje siê równie¿ obligatoryjne po-
wo³ywanie konwentu w publicznych uczelniach
zawodowych. W innych uczelniach publicznych
taki konwent mo¿e dzia³aæ, zaœ w przypadku pañ-
stwowych wy¿szych szkó³ zawodowych jest to ob-
ligatoryjne. Z tego te¿ wzglêdu prosi³bym Wysok¹
Izbê o uwzglêdnienie poruszonych przeze mnie
kwestii i przychylenie siê do poprawek, które
w tym zakresie sk³adam. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê
bardzo, Panie Senatorze…)

Chcia³bym dodaæ jeszcze jedno na zakoñcze-
nie – powiedzieæ, czym s¹ pañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe. Pochodzê z niedu¿ego miasta
na po³udniu Polski, tam jest wiele takich miast.
Dostêp do edukacji w wielkich oœrodkach aka-
demickich jest niesamowicie utrudniony. Wielu
zdolnych ludzi nie mo¿e tam studiowaæ z prozai-
cznych powodów – z braku œrodków na to. Nie
staæ studenta – i nie staæ jego rodziców – na to,
by doje¿d¿aæ do oœrodków akademickich w Kra-
kowie czy w Lublinie, szans¹ zaœ dla tych ludzi
jest studiowanie w ma³ych oœrodkach, takich
jak Krosno, Sanok itp. Myœlê, ¿e mo¿liwoœæ stu-
diowania rozwi¹zuje te¿ istotny problem spo³e-
czny. Co siê stanie z m³odzie¿¹, która po ukoñ-
czeniu szko³y œredniej nie bêdzie mog³a z przy-
czyn materialnych kontynuowaæ nauki? Zasili
szeregi bezrobotnych. Byæ mo¿e wielu z nich po-
padnie we frustracjê z powodu niemo¿noœci
kszta³cenia siê i niemo¿noœci podjêcia pracy.
Mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w pañstwowych wy¿-
szych szko³ach zawodowych w istotny sposób
wp³ywa na jakoœæ ¿ycia m³odych ludzi, myœlê, ¿e
rozwi¹zuje te¿ wa¿ne problemy natury spo³ecz-
nej. Bardzo proszê o przyjêcie proponowanych
poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.
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Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Procedujemy dzisiaj jedn¹ z wa¿niejszych

ustaw. Od m¹droœci zapisów tej ustawy, od ich
póŸniejszych realizacji zale¿eæ bêdzie pozycja Pol-
ski w Europie, w œwiecie, a tak¿e ¿ycie kolejnych
pokoleñ naszych obywateli. Badania naukowe
i edukacja s¹ bowiem najlepsz¹ i najbardziej op³a-
caln¹ inwestycj¹ w materialny, kulturowy i cywi-
lizacyjny rozwój kraju.

Ustawa o szkolnictwie wy¿szym przyjêta przez
Sejm wprowadza rozwi¹zania, które wywo³uj¹
skrajne emocje œrodowiska naukowego i rozmai-
cie s¹ przez to œrodowisko oceniane. Pozwolê so-
bie zaj¹æ siê tylko jedn¹ z kwestii, które takie emo-
cje wzbudzaj¹, mianowicie problemem wieloeta-
towoœci. Niedostateczne finansowanie nauki na
uczelniach pañstwowych jest Ÿród³em powstawa-
nia zjawiska wieloetatowoœci. W celu rozwi¹zania
tego problemu projektodawca przewidzia³ wymóg
uzyskania zgody rektora lub kierownika jedno-
stki naukowej na podjêcie lub kontynuowanie do-
datkowego zatrudnienia w ramach stosunku pra-
cy u innego pracodawcy lub prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej przez nauczyciela akademic-
kiego zatrudnionego w uczelni publicznej jako
podstawowym miejscu pracy. Przy czym osoby
wykonuj¹ce dodatkowe zatrudnienie w momen-
cie wejœcia w ¿ycie noweli bêd¹ mog³y je nadal wy-
konywaæ bez zgody rektora, ale tylko przez okres
roku od jej wejœcia w ¿ycie.

Proponowana regulacja – wed³ug mnie – w spo-
sób nadmierny i nieuprawniony ingeruje w sferê
chronionych konstytucyjnie wolnoœci, takich jak
wolnoœæ wyboru i wykonywania zawodu, wolnoœæ
wyboru miejsca pracy, wolnoœæ badañ nauko-
wych, og³aszania ich wyników i wolnoœæ naucza-
nia. W moim przekonaniu, wieloetatowoœæ nie
jest fanaberi¹. Jest ona spowodowana prozaiczn¹
potrzeb¹ zarabiania godnych pieniêdzy. Pani mi-
nister mówi³a, ile zarabiaj¹ profesorowie na po-
szczególnych uczelniach. W Krakowie na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim profesor zarabia oko³o 4 ty-
siêcy z³ na rêkê, nie dziwmy siê wiêc, ¿e wystêpuje
takie zjawisko. Pozwalam sobie zg³osiæ cztery po-
prawki, w których ujêta jest kwestia wieloetato-
woœci.

Chcia³bym dodaæ, ¿e nowelizacja nie wprowa-
dza jakiegoœ istotnego novum w dziedzinie finan-
sowania studiów wy¿szych prowadzonych
w uczelniach publicznych i niepublicznych, nie
daje te¿ gwarancji wzrostu nak³adów na ten sek-
tor szkolnictwa. Planowane zmiany s¹ powie-
rzchowne i w rzeczywistoœci konserwuj¹ dotych-
czasowy nieefektywny system finansowania
uczelni publicznych.

Podzielam równie¿ stanowisko rektorów nie-
publicznych szkó³ wy¿szych, zrzeszonych w Pol-
skim Zwi¹zku Pracodawców Prywatnych Eduka-

cji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych „Lewiatan”. Otrzyma³em stanowisko
tych uczelni i z nim siê zgadzam. Mianowicie
w ocenie rektorów niepublicznych uczelni, którzy
podpisali siê pod tym stanowiskiem, celem nowe-
lizacji – tu zacytujê – „powinno byæ zapewnienie
konkurencyjnoœci pomiêdzy sektorem publicz-
nym a prywatnym”. Równie¿ w moim przekona-
niu, taki system niestety w Polsce nie istnieje.

System nauczania w uczelniach wy¿szych –
mo¿e zbyt rzadko o tym mówimy – jest niespra-
wiedliwy. Co jest swojego rodzaju grzechem pier-
worodnym nierównoœci czy niesprawiedliwoœci
tego systemu? Mianowicie kwestia, i¿ pañstwowe
uczelnie – mo¿e to zabrzmi prozaicznie – funkcjo-
nuj¹ w lepszych warunkach. Studenci, którzy do-
staj¹ siê, jak powiedzia³a pani minister, do flago-
wych uczelni, na ogó³ pochodz¹ z du¿ych miast,
s¹ lepiej wykszta³ceni, z bogatszych rodzin, w któ-
rych jest ju¿ pewna tradycja studiowania i rodzice
mog¹ pozwoliæ sobie na to, aby zapewniæ swoim
dzieciom korepetycje. To g³ównie oni dostaj¹ siê
do flagowych uniwersytetów. Zaœ osoby pocho-
dz¹ce z mniejszych oœrodków, o których mówi³
pan senator Piotrowicz, gorzej sytuowane, które
nie maj¹ dobrego dostêpu do us³ug edukacyj-
nych, choæby ze wzglêdu na odleg³oœæ, s¹ w gor-
szej sytuacji. One dostaj¹ siê na uczelnie niepub-
liczne, z których wiele prezentuje bardzo dobry
poziom, ale niestety trzeba tam p³aciæ czesne. Tak
¿e nie doœæ, ¿e te osoby s¹ w gorszej sytuacji, to
musz¹ wy³o¿yæ dodatkowe pieni¹dze.

Myœlê, ¿e przyszed³ czas – zreszt¹ to by³o w pro-
gramie mojej partii, do której nale¿ê od pocz¹tku,
Platformy Obywatelskiej – aby idea bonu eduka-
cyjnego, która jakoœ przez te lata zosta³a odsuniê-
ta troszkê na bok, wróci³a na forum dyskusji.
Myœlê, ¿e bon edukacyjny za³atwi³by te sprawy.

Tak ¿e zg³aszam cztery poprawki, Panie Mar-
sza³ku, bez wiêkszej nadziei na to, ¿e zostan¹
przeg³osowane. Dziêkujê bardzo.

(G³os z sali: Nie traæmy nadziei.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
G³osowaæ nad nimi bêdziemy na pewno.
(Weso³oœæ na sali)
Chcia³bym poprosiæ pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, ¿e po analizie tej ustawy mam

mieszane uczucia. Wprawdzie nie jestem praco-
wnikiem naukowym, aczkolwiek kiedyœ by³em,
ale za to od trzydziestu lat jestem doradc¹ jednej
z komisji zak³adowych Solidarnoœci dosyæ wa¿nej
uczelni w Krakowie, w zwi¹zku z czym tematyka
nie jest mi obca. Powiem szczerze, ¿e mimo to,
choæ jestem prawnikiem, trudno by³o mi prze-
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brn¹æ przez masê tego materia³u ustawodawcze-
go, podanego w takiej formie.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy nie
by³oby bardziej celowe – choæby ze wglêdu na
przejrzystoœæ – wysilenie siê i przygotowanie no-
wej ustawy, a nie dokonywanie tak radykalnych
zmian, które w³aœciwie mo¿na sprowadziæ do tego
ewangelicznego przys³owia, mówi¹cego o swojego
rodzaju operacji przyszywania nowej ³aty do sta-
rego garnituru, czego czyniæ raczej nie nale¿y, bo
efekty takich dzia³añ s¹ op³akane. I niestety taki,
czyli op³akany, jest rezultat tego dzie³a ustawo-
dawczego, które mamy przed sob¹.

Oczywiœcie mo¿na siê zastanawiaæ nad tym,
czemu to s³u¿y. Niestety, tak jak bardzo czêsto
klienci mówi¹, ustawodawca zmienia ustawy
najczêœciej w celu stworzenia wra¿enia, ¿e coœ
robi, albo w celu odebrania jakichœ uprawnieñ.
Z tego, co widzê, te dwa cele s¹ tu na pewno zrea-
lizowane. Z jednej strony wykonano bardzo du¿o
pracy, jak to siê mówi, jest du¿y ruch w tej mate-
rii, a z drugiej strony niestety odbiera siê wiele
uprawnieñ, które dotychczas mieli pracownicy
uczelni.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na kilka z nich, cho-
cia¿by te zwi¹zane z wprowadzeniem wymogu ob-
rony doktoratu czy obrony habilitacji w okresie
nieprzekraczaj¹cym oœmiu lat jako warunku dal-
szego zatrudnienia na stanowisku asystenta czy
adiunkta. Jak wiadomo, do tej pory by³o to pozo-
stawione regulacji statutowej i nie by³o sztywnego
limitu czasowego, czyli tych oœmiu lat. W tej chwi-
li to jest narzucone. Jakie mog¹ byæ tego skutki?
Skutki bêd¹ takie, ¿e tylko po to, ¿eby siê zmieœciæ
w terminie, preferowane bêd¹ prace naukowe
z natury swej czêsto niezbyt ambitne i niewyma-
gaj¹ce wielkiego wysi³ku, ró¿nego rodzaju dzie³a
przyczynkarskie, a nie powa¿ne opracowania,
których przygotowanie wymaga bardzo du¿o cza-
su. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to ryzyko. Uwa-
¿am, ¿e jest to niezbyt fortunne poci¹gniêcie.
S¹dzê, ¿e poprzednie rozwi¹zanie, które pozosta-
wia³o swobodê poszczególnym uczelniom i umo¿-
liwia³o uregulowanie tej materii w statutach, by³o
lepsze i sprzyja³o lepszemu rozeznaniu, w jakim
okresie mniej wiêcej jest mo¿liwe, ¿eby dane dzie-
³o naukowe powsta³o.

Nastêpna kwestia to jest ta, o któr¹ ju¿ pyta-
³em pana senatora sprawozdawcê.Zwi¹zana jest
z kolei z ograniczeniem uprawnieñ pracowni-
ków, jeœli chodzi o sprawy dotycz¹ce rozwi¹zania
stosunku pracy w razie istotnej przyczyny.
Przede wszystkim jest to niezdefiniowane, có¿ to
jest ta istotna przyczyna, która przemawia za
tym, ¿e mo¿na rozwi¹zaæ stosunek pracy z praco-
wnikiem uczelni. I czemu jest to pozostawione
wy³¹cznie w gestii rektora bez koniecznoœci uzys-
kania zgody odpowiedniego organu, którym naj-

czêœciej by³a rada wydzia³u, bo jest to pozosta-
wione jedynie do zaopiniowania tej¿e radzie wy-
dzia³u. Jest to jednak powa¿ne ograniczenie up-
rawnieñ pracowniczych i kontroli nad aktami,
które mog¹ mieæ charakter pewnego rodzaju sa-
mowoli czy te¿ s³u¿yæ do rozprawiania siê z oso-
bami, które s¹ niewygodne dla w³adz uczelni.
Wszêdzie tam, gdzie chodzi o sferê uprawnieñ
pracowników, nale¿y byæ bardzo ostro¿nym
i uwa¿am, ¿e tego typu rozwi¹zanie nie powinno
byæ wprowadzone, nie powinno siê pogarszaæ sy-
tuacji w stosunku do tego stanu prawnego, który
istnieje. Dlatego pozwoli³em sobie z³o¿yæ po-
prawkê, któr¹ przed chwileczk¹ przed³o¿y³em.

Nastêpna kwestia, jeœli chodzi o pogorszenie
sytuacji pracowników, to proszê pañstwa, kwe-
stia rozwi¹zania z mocy prawa stosunku zatrud-
nienia z wieloma innymi pracownikami ani¿eli ci,
w stosunku do których dotychczas przewidywa³a
to ustawa. Dotychczas ustawa to przewidywa³a
w stosunku do profesorów po osi¹gniêciu przez
nich siedemdziesi¹tego roku ¿ycia. W tej chwili
nast¹pi³a zmiana i dotyczy to wszystkich praco-
wników mianowanych, którzy ukoñczyli szeœæ-
dziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia, a wiêc mamy nastêpny
„sukces” w poszanowaniu praw pracowniczych,
co te¿ wzbudza mój niepokój.

S¹ te¿ pewne rozwi¹zania o charakterze, bym
powiedzia³, takim humorystyczno-kuriozalnym,
jak wprowadzenie nastêpnego rzecznika, miano-
wicie rzecznika absolwentów jako cz³onka Krajo-
wej Rady… nie pomnê dok³adnie nazwy tej insty-
tucji – krajowej rady, która jest organem opinio-
dawczym dla ministerstwa. Proszê pañstwa,
mno¿enie tych rzeczników, bo mamy ju¿ rzeczni-
ka i praw obywatelskich, i praw dziecka, i ubez-
pieczonych, i od spraw konsumenckich, czyli od
ochrony konsumentów, to jest rzeczywiœcie jakaœ
choroba, na któr¹ nasze ustawodawstwo cierpi.
Mnie to, szczerze mówi¹c, na przemian raz dopro-
wadza do smutku, raz do œmiechu. Nie mo¿na
przesadzaæ z liczb¹ rzeczników, wiêc dajmy sobie
z tym spokój.

Proszê pañstwa, kolejna istotna kwestia, któ-
ra te¿ powinna, moim zdaniem, znaleŸæ tu odpo-
wiednie miejsce; bêdê zg³asza³ odpowiedni¹ po-
prawkê. Chodzi o ochronê praw nabytych praco-
wników. To jest regulacja w art. 22, która dotyczy
statusu osób dotychczas zatrudnionych na pod-
stawie mianowania albo umowy o pracê na czas
okreœlony. Jest tutaj powiedziane, ¿e te osoby
pozostaj¹ zatrudnione w tej samej formie sto-
sunku pracy. Ja proponujê, ¿eby dodaæ s³owa
„i na dotychczasowych zasadach”, ¿eby nie by³o
¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e tutaj zachowujemy tyl-
ko formê stosunku pracy, a jej treœæ mo¿e byæ
ró¿nie wype³niana. Dlatego nale¿y tutaj dodaæ
sformu³owanie „i na dotychczasowych zasa-
dach”. Dlatego tak¹ uwagê do art. 22 zg³aszam,
zaraz j¹ przed³o¿ê w formie pisemnej.
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Generalnie mówi¹c, jestem dosyæ krytycznie
nastawiony do tej ustawy. Uwa¿am, proszê pañ-
stwa, ¿e nale¿a³o opracowaæ przyzwoit¹, nowo-
czesn¹ ustawê, a nie tworzyæ akt prawny, które-
go czytelnoœæ jest naprawdê bardzo, bardzo s³a-
ba. I uwa¿am, ¿e bêdzie ca³a masa problemów
zwi¹zanych z interpretacj¹ tych przepisów pra-
wnych, które chcemy wprowadziæ. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Zacznê od tego, ¿e mam nadziejê, ¿e pan sena-

tor Cichoñ w sposób niezamierzony, a z ca³¹ pew-
noœci¹ nieprzemyœlany, obrazi³ przynajmniej
dziesiêciu profesorów i kilku doktorów, którzy s¹
obecni na sali. Bo my robiliœmy doktoraty w³aœnie
w takim re¿imie czasowym: osiem lat na doktorat,
osiem lat na habilitacjê i mam w wra¿enie, ¿e na-
sze prace nie s¹ b³ahe, nie s¹ nic niewarte. Co wiê-
cej, po 1990 r., od kiedy obowi¹zuje ten przepis, ¿e
to statut o tym stanowi, wiêkszoœæ uczelni zacho-
wa³a te terminy albo nawet je skróci³a. Pozwolê
sobie powiedzieæ, ¿e to w kiepskich uczelniach
przed³u¿ono czas na habilitacjê do czterdziestu
lat. Bo jeœli ktoœ prowadzi badania naukowe, to
jest w stanie zrobiæ doktorat w trzy, cztery lata,
³¹cznie z procesem publikacji swojego dorobku.
Wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ obra¿enie nas, dziesiêciu
profesorów na sali… Mam nadziejê, ¿e nie by³o to
zamierzone. W tym obra¿enie profesorów z klubu
PiS, czyli profesora Wiatra, profesora Massalskie-
go. Oni te¿ robili te habilitacje, profesury i dokto-
raty w terminach krótszych ni¿ przewidziane jako
wzorcowe w jednej z uczelni technicznych.

Teraz kilka odniesieñ do wypowiedzi i jeden te-
mat zasadniczy.

Dlaczego ta ustawa jest warta uchwalenia, mi-
mo ¿e zg³osiliœmy do niej i w Sejmie, i w Senacie ty-
le poprawek. Pozwolê sobie zacytowaæ profesora
Ziejkê, który chwali³ ustawê z 2005 r. wtedy, kie-
dy ona by³a uchwalana w parlamencie. Powie-
dzia³, ¿e ta ustawa z 2005 r. zawiera bardzo wiele
usterek, ale zawiera dwa rozwi¹zania, które s¹
kluczowe: wtedy chodzi³o o lustracjê i dwuetato-
woœæ. Zg³aszam liczne poprawki, uwa¿am, ¿e ta
ustawa zawiera wiele rzeczy, które s¹ do naprawy,
ale zawiera ona te¿ rozwi¹zanie, które daje auto-
nomiê uczelni wy¿szej, i to jest taki atrybut, które-
go oczekiwaliœmy jako œrodowisko akademickie
dobrych uczelni od lat. I z tego powodu warto tê
ustawê wprowadziæ, nie czekaj¹c na strategiê,

która ma byæ dopiero ustalona dla systemu szkol-
nictwa wy¿szego i na podstawie której bêdzie
mo¿na napisaæ now¹, du¿¹ ustawê. Ale nowa du-
¿a ustawa wymaga, po pierwsze, w³aœnie strate-
gii, a po drugie, kolejnej dyskusji i byæ mo¿e poob-
serwowania skutków tego, co mamy w tej usta-
wie.

Pan senator Piotrowicz mówi³ o zagro¿eniach
dla uczelni zawodowych. Tym zagro¿eniem jest
demografia. Poniewa¿ jest ma³o studentów, bê-
dzie ma³o kandydatów i wobec tego te uczelnie bê-
d¹ musia³y upadaæ.

To, ¿e ta ustawa wyklucza bycie w dwóch sena-
tach w dwóch ró¿nych uczelniach, dla mnie jest
oczywiste. No, nie mo¿na byæ w organach za-
rz¹dzaj¹cych dwóch ró¿nych firm, w jednej byæ na
pierwszym etacie, a w drugiej byæ w senacie. To
jest kolizja interesów, tak po prostu nie powinno
byæ.

Ograniczenie wzrostu liczby studentów do tyl-
ko 2%. To jest oczywiste, bo jeœli minister ma w rê-
ku bud¿et przeznaczony przez parlament na
szkolnictwo wy¿sze, to musi, dbaj¹c o jakoœæ
kszta³cenia, nie pozwalaæ na nadmierny wzrost li-
czby studentów, przecie¿ te 2% jest elastycznym
rozwi¹zaniem.

Zamiejscowe oœrodki dydaktyczne. To s¹ ta-
kie miejsca, w których najczêœciej w wynajêtych
salach prowadzone s¹ zajêcia, a i tak 30% zajêæ
trzeba przeprowadziæ w macierzystej jednostce
uczelni, co powoduje znacz¹ce, nadmierne ko-
szty dla tych m³odych ludzi, którzy studiuj¹
w tych oœrodkach zamiejscowych, bo oni s¹
uczeni przez przemykaj¹cych przez te budynki
nauczycieli akademickich, którzy wpadaj¹ na
chwilê, ¿eby poprowadziæ dwa, trzy wyk³ady,
a potem musz¹ pojechaæ na sobotê, niedzielê do
oœrodka macierzystego, czyli wydaæ pieni¹dze
na akademiki.

Któryœ z senatorów mówi³ o tym, ¿e… Pan sena-
tor Ryszka w pierwszej wypowiedzi mówi³, ¿e pro-
fesor ma byæ ekonomist¹. Nie ekonomist¹. To, ¿e
ma szukaæ pieniêdzy, ma oznaczaæ, ¿e ma tak pro-
wadziæ badania, ¿eby one by³y u¿yteczne dla go-
spodarki, dla spo³eczeñstwa i ¿eby ktoœ te bada-
nia chcia³ op³aciæ. To nie profesor ekonomista,
tylko profesor, który prowadzi badania potrzeb-
ne, takie, które s¹ odbierane.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mnie chodzi o hu-
manistów.)

To nie znaczy, ¿e oni maj¹ produkowaæ to, co
jest niepotrzebne. Jeœli bêd¹ publikowali swoje
dzie³a w postaci ksi¹¿ek, które bêd¹ sprzedawa-
ne, to bardzo dobrze.

Wieloetatowoœæ, o której senator Klimowicz
mówi³, ¿e jest ona z tego powodu, ¿e s¹ niskie pen-
sje. I poda³ pan senator, ¿e na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim profesor czy adiunkt ma 4 tysi¹ce…
Profesor, tak?

(G³os z sali: Profesor.)
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Ale na uniwersytecie ekonomicznym, jak us³y-
szeliœmy wczeœniej, ma 12 tysiêcy z³. Dlaczego?
Bo t¹ uczelni¹ zarz¹dza mened¿er, chocia¿ oczy-
wiœcie tak to siê naturalnie sk³ada, ¿e w uczel-
niach ekonomicznych rektorem jest ekonomista.
Takie s¹ skutki lepszego zarz¹dzania uczelniami.

Jeœli chodzi o ten list od Lewiatana szkolnictwa
wy¿szego, to mam wra¿enie, ¿e pan senator nie
doczyta³ drugiej czêœci ich postulatu. Oni mówi¹
o tym, ¿eby uruchomiæ konkurencyjnoœæ miêdzy
sektorami, ale rozumiej¹ tê konkurencyjnoœæ ja-
ko przydzielenie œrodków z bud¿etu pañstwa
uczelniom prywatnym. Dla mnie konkurencyj-
noœæ – id¹c za myœl¹ pana senatora – by³aby wte-
dy, gdyby wszyscy studenci we wszystkich uczel-
niach p³acili czesne. OK. Tylko na razie mamy
w konstytucji zapis, który nie do koñca umo¿liwia
takie rozwi¹zanie, czyli konkurencyjnoœæ, dlatego
¿e wszyscy p³ac¹, a nie dlatego, ¿e wszyscy dosta-
j¹ pieni¹dze z bud¿etu.

Co wiêcej, obci¹¿enie kosztami za studia stu-
denta w du¿ym mieœcie na uczelni pañstwowej ro-
dziny, która go utrzymuje, mo¿e byæ wiêksze ni¿
gdyby on studiowa³, p³ac¹c czesne, w ma³ej miej-
scowoœci. Tak wiêc nie jest to taki prosty rachu-
nek. W koszty edukacji trzeba wliczyæ nie tylko
czesne, które siê p³aci, ale wszystko, co siê dzieje
w zwi¹zku z tym studiowaniem. Chyba wszystko
ju¿ powiedzia³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo siê cieszê.
I proszê o zabranie g³osu pana senatora An-

drzejewskiego.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeszcze o wuefie

pan profesor nie powiedzia³.)
(Senator Marek Rocki: Tak, gwarantujê, ¿e na

uczelniach bêdzie WF.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowny

Panie Ministrze!
Tym, co dla mnie, dla cz³owieka niezorientowa-

nego precyzyjnie w tej tematyce, tu siê wybija, jest
kwestia poprawnoœci, spójnoœci, niesprzecznoœci
systemu prawnego, w który wpisuje siê i ta nowe-
la, i ca³a ustawa nowelizowana. I w tym zakresie
ta ustawa zawiera mankamenty, które nie zosta³y
poprawione, a które nastrêczaj¹ pytania o kon-
stytucyjnoœæ takich, a nie innych rozwi¹zañ. Zre-
szt¹, je¿eli pan minister to œledzi³, uwzglêdni³em
to w pytaniach, tylko nie zosta³o to podtrzymane
w dyskusji.

Mianowicie jest kilkadziesi¹t rozporz¹dzeñ wy-
konawczych dla ministra czy dla ministrów. Nie
spe³niaj¹ one wymogu poprawnej legislacji, gdy¿

poprawna legislacja, poparta orzecznictwem Try-
buna³u Konstytucyjnego, mówi, ¿e w tych wytycz-
nych dla treœci rozporz¹dzeñ powinny byæ szcze-
gó³owe i zupe³ne uregulowania. W zasadzie je¿eli
jest projekt rz¹dowy, to projekty tych rozpo-
rz¹dzeñ powinny byæ – pomiñmy to, ¿e tu nie ma
projektów tych kilkudziesiêciu, bo oko³o piêædzie-
siêciu, rozporz¹dzeñ. No dobrze, nie spe³nia siê tu
wymogu poprawnej legislacji w tym zakresie.

Jest jednak problem bardziej generalny. Mia-
nowicie przyjêtym priorytetem, który w pe³ni,
w stu procentach podzielam, jest zwiêkszenie au-
tonomii uczelni wy¿szych. Tak, ale tych oko³o
piêædziesi¹t rozporz¹dzeñ nie tylko nie zwiêksza,
ale wrêcz zmniejsza tê autonomiê. By³oby inaczej,
gdyby najpierw by³y statuty, jak rozumiem, za-
twierdzane przez ministra wed³ug pewnego stan-
dardu konsensualnego z samorz¹dem i z kiero-
wnictwem uczelni, przy zachowaniu ich specyfiki.
I one by³yby podstaw¹ rozporz¹dzeñ. Ja tak rozu-
miem zasadê pomocniczoœci, ¿e w³adza rz¹dowa
i administracja rz¹dowa zajmuj¹ siê tylko tym,
czego nie rozstrzygn¹ w sposób wi¹¿¹cy uczelnie.
I wydaje mi siê, ¿e tutaj istnieje te¿ pewna luka.

Wreszcie to, co by³o przedmiotem mojej opinii,
wyra¿anej niejednokrotnie, a popartej przez na-
sze Biuro Legislacyjne. Mianowicie przepisy, któ-
re mówi¹ o tym, ¿e minister w³aœciwy w porozu-
mieniu z innym ministrem w³aœciwym ustala w
tych rozporz¹dzeniach standardy kszta³cenia dla
poszczególnych kierunków studiów, uwzglêdnia-
j¹c wymogi okreœlone w przepisach Unii Europej-
skiej. Jest tu niedope³nienie obowi¹zku popraw-
nej legislacji do potêgi, bo te przepisy s¹ hipotety-
czne, ramowe, a nie konkretne, jakich wymaga
nasza legislacja. Dyrektywy siê wdra¿a i one po-
winny byæ najpierw wdra¿ane na poziomie statu-
tów przez uczelnie, a dopiero póŸniej powielane
w rozporz¹dzeniach ministra. Ja tak rozumiem tê
drogê legislacyjn¹. Byæ mo¿e jestem w b³êdzie,
byæ mo¿e nie mam racji, ale reprezentujê taki
punkt widzenia.

W zwi¹zku z tym nie mo¿na wprowadzaæ tak
ogólnych klauzul, kiedy jest wymóg skonkretyzo-
wanych wytycznych. Ma³o tego, tak jest nie tylko
w delegacji ustawowej do rozporz¹dzeñ, ale te¿
i do samego aktu sk³adanego przez rz¹d. Rz¹d tak
czêsto pos³uguje siê inicjatywami poselskimi, bo
nie ma jeszcze treœci tych rozporz¹dzeñ, a one nie
mog¹ byæ hipotetyczne, w zasadzie one powinny
byæ konkretne. I to jest mankament tej ustawy.
Mo¿na przejœæ nad tym do porz¹dku dziennego,
ale trzeba o tym mówiæ.

Po konsultacjach ze œrodowiskiem, które mi
jest najbli¿sze – nie kryjê tego, bo nie jestem prze-
cie¿ cz³owiekiem, który sam opanowa³ w takim
stopniu tê wiedzê, ¿eby móg³ m¹drzyæ siê swoim
w³asnym rozeznaniem – czyli ze œrodowiskiem So-
lidarnoœci, pozwoli³em sobie z³o¿yæ szereg za-
strze¿eñ. One p³yn¹ równie¿ ze strony sejmiku
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studenckiego, któremu przecie¿ zale¿y na uchwa-
leniu tej ustawy, bo dziêki niej dostaje autonomiê,
jest to dowartoœciowanie samorz¹du studenckie-
go, zostaje okreœlona jego podmiotowoœæ i osobo-
woœæ prawna. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej
ustawie s¹ albo tylko elementy negatywne, albo
tylko pozytywne, jednak ta ustawa nastrêcza,
o czym ju¿ mówiliœmy, ogromnie du¿o proble-
mów.

St¹d moja poprawka. Ona nie musi byæ uw-
zglêdniona, ale artyku³ujê j¹ w konkretnym inte-
resie spo³ecznym po konsultacjach, po wys³u-
chaniu podmiotów, których wys³uchaæ nale¿y,
a tak¿e pamiêtaj¹c o zasadzie, której, wydaje mi
siê, dzisiaj ho³dujemy, ¿e te zapisy maj¹ równie¿
s³u¿yæ dowartoœciowaniu statutów uczelni jako
priorytetowych, ograniczeniu zakresu interwen-
cji administracji rz¹dowej i wzmocnieniu auto-
nomii uczelni. To s¹ cele. Jak je zrealizowaæ? Nie,
ja nie mam panaceum, jednak te cele s¹ wyra¿o-
ne w poprawce, któr¹ z³o¿y³em do laski mar-
sza³kowskiej. I ta wyra¿ona wola dotyczy³a miê-
dzy innymi tego, ¿eby nie stosowaæ w art. 151
kryterium ustawowego, tylko ¿eby najpierw od-
wo³aæ siê do czegoœ, co jest specyfik¹ uczelni,
a co jednoczeœnie jest jej docenieniem, a dopiero,
¿e tak powiem, w drugiej linii w art. 151, w dodat-
kowych zyskach czy przychodach, wyartyku³o-
wana jest rola zwi¹zków zawodowych, i samo-
rz¹dów, i korporacji zawodowej, bo przecie¿ i ta-
kie funkcjonuj¹ w ramach uczelni i porozumie-
nia miêdzy uczelniami. Czyli mianowicie naj-
pierw by³by stosowany uk³ad zbiorowy pracy lub
regulamin wynagradzania, a dopiero wtórnie, je-
¿eli bêd¹ jakieœ nieprawid³owoœci w tym zakre-
sie, by³oby stosowane rozporz¹dzenie ministra.
Zakres konsultacji spo³ecznych, który zak³ada
uwzglêdnianie opinii po wys³uchaniu organów
ró¿nych samorz¹dów– przecie¿ nie terytorial-
nych, ale zawodowych i gospodarczych – wydaje
mi siê, ¿e jest priorytetem w transformacji ustro-
jowej. Dlatego te¿ do tego zmierzam.

Jednoczeœnie, kieruj¹c siê tym, co otrzyma³em,
bêdê wnosi³ o zachowanie tego, a¿eby dotychcza-
sowe okresy rotacyjne okreœla³y statuty uczelni.
To dotyczy zmiany art. 120. Chodzi o to, aby
skreœliæ zapis o rotacji asystentów i adiunktów po
oœmiu latach zatrudnienia bez stopnia doktora i,
odpowiednio, doktora habilitowanego i aby przy-
wróciæ zasady rotacji okreœlane przez statuty
uczelni. Podczas konsultacji, które prowadzi³em,
by³a te¿ kwestionowana zmiana dotycz¹ca wpro-
wadzenia mo¿liwoœci zwolnienia – by³a ju¿ o tym
mowa – mianowanego nauczyciela akademickie-
go ju¿ po otrzymaniu jednej… Tutaj te¿ jest kwe-
stia przywrócenia dotychczasowego standardu.

Dalej chodzi o odrzucenie zmiany, która dopu-
szcza zwolnienie mianowanego pracownika z in-

nych wa¿nych przyczyn bez zgody organu kole-
gialnego. O tym te¿ by³a mowa w trakcie dyskusji.

Wreszcie chodzi o odrzucenie skróconego okre-
su zatrudnienia nauczycieli akademickich na
podstawie mianowania, tylko w uczelniach publi-
cznych, do szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia.
Chyba tutaj te¿ jestem wyrazicielem opinii wiêk-
szej czêœci osób.

W tej chwili chcê dodaæ jeszcze coœ, co pozwoli
nam przynajmniej czêœciowo poprawiæ ten,
moim zdaniem, niekonstytucyjny przepis, który
w abstrakcyjny sposób odnosi siê do klauzuli
ogólnej, a nie szczególnej, nakazuj¹cej ministro-
wi stosowanie wytycznych wynikaj¹cych z prawa
Unii Europejskiej wprost. Mianowicie w artykule
dotycz¹cym standardów proponujê zast¹pienie
wyrazów „okreœlone w przepisach Unii Europej-
skiej” zapisem, który wydaje mi siê zasadniczy
dla funkcjonowania uczelni. Tu nie chodzi tylko
o spó³ki celowe czy o zawiadamianie Stra¿y Gra-
nicznej o tym, którzy studenci jak studiuj¹, bo
i takie policyjne funkcje nagle uczelnia tutaj do-
staje. Te¿ nie wiem, jak to siê ma do praw cz³owie-
ka, ¿e zagraniczni studenci bêd¹ policyjnie inwi-
gilowani przez rektorów uczelni, bo rektor jest
obci¹¿ony donoszeniem do Stra¿y Granicznej,
a to nie mieœci siê w godnoœci uczelni wy¿szej.
Dlatego te¿ myœlê, ¿e sformu³owanie „okreœlone
w przepisach Unii Europejskiej” nale¿y zast¹piæ
sformu³owaniem „okreœlone w kodeksach etyki
zawodowej dla poszczególnych zawodów”. Pomi-
nêliœmy kwestie etyczne, to znaczy to, co wynika
z przysiêgi Hipokratesa i z godnoœci oraz tradycji
etycznego wychowania studentów i zachowania
kadry naukowej.

I wreszcie przepis bardzo kontrowersyjny –
ale nawet je¿eli zostanie odrzucony, to uwa¿am
za swój obowi¹zek go sformu³owaæ i zaraz z³o¿ê
tê poprawkê – mianowicie chodzi o to, aby po
art. 1 w zakresie delegacji ustawowych dodaæ
nastêpuj¹cy art. 1a: „Treœæ przepisów wyko-
nawczych wynikaj¹cych z ustawy, delegowa-
nych do formy rozporz¹dzenia, winna uwzglê-
dniaæ treœæ statutów uchwalonych uprzednio
przez poszczególne uczelnie”. Te statuty i tak
zatwierdza minister, ale wypada, ¿eby jednak
najpierw by³y statuty, a póŸniej rozporz¹dzenia
ministra, a nie odwrotnie. I tê poprawkê, podob-
nie jak poprzednie, sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka, wnosz¹c o ich pozytywne potraktowa-
nie, a przynajmniej o pozytywne potraktowanie
tych intencji i kierunku zmian legislacyjnych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
I pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Widaæ, jak wa¿na jest ta ustawa, jak g³êboko

przekszta³ci szkolnictwo wy¿sze – debatujemy
nad ni¹ ju¿ ponad siedem godzin. Ja zaœ chcê
wróciæ do jednej sprawy, która wynik³a w czasie
moich konsultacji, a mianowicie do narasta-
j¹cej dysproporcji miêdzy sytuacj¹ instytutów
panowskich a sytuacj¹ uczelni. Tak zwani pa-
nowcy twierdz¹, ¿e w ostatnich latach wyraŸnie
naros³y dysproporcje w systemie p³acowym
miêdzy jedn¹ a drug¹ bran¿¹. Nigdy zreszt¹ œro-
dowisko PAN nie by³o specjalnie preferowan¹
grup¹ p³acow¹.

I w zwi¹zku z tym chcê z³o¿yæ poprawkê, w któ-
rej zwracam siê o to, aby uwzglêdniæ tê sytuacjê
w nowym uk³adzie zbiorowym i aby jednak w jakiœ
sposób d¹¿yæ do zmniejszenia dysproporcji miê-
dzy sytuacj¹ finansow¹ uczelni a instytutami pa-
nowskimi. Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Wniosek formal-

ny.)
(Senator Marek Rocki: Jeszcze minister…)
Tak, tak, zaraz, jeszcze chwileczkê.
Chcia³bym najpierw poinformowaæ, ¿e trzech

senatorów – Knosala, Skorupa i Jurcewicz – z³o-
¿y³o swoje przemówienia do protoko³u*. To by³a
informacja pierwsza. Teraz druga: wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym na piœmie do protoko³u
b¹dŸ w czasie przemówieñ zg³osili senatorowie:
Wiatr, Wittbrodt, Wach, Rachoñ, Romaszewski,
Massalski, Ortyl, Klimowicz, Cichoñ, Klima, Ber-
gier, wspólnie pani senator Adamczak i senator
Gruszczyñski oraz senatorowie: Piotrowicz, An-
drzejewski, Gruszka, Sidorowicz, Skorupa i Mi-
sio³ek. Jest to lista sk³adaj¹cych poprawki legis-
lacyjne.

(Senator Marek Rocki: Ja te¿ z³o¿y³em popraw-
ki.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wspólnie z³o¿yliœ-
my poprawki.)

Przepraszam, Panie Senatorze, jakoœ opuœci-
liœmy pana senatora. Ju¿ poprawiam swój b³¹d.
Pan senator Rocki tak¿e by³ ³askaw z³o¿yæ po-
prawkê. Czy s¹ jeszcze jakieœ korekty do tego spi-
su? Mam nadziejê, ¿e nie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeszcze Rotnicka
wespó³ z Rachoniem.)

Rachoñ by³ wspomniany, ale Rotnicka… Dob-
rze, to w takim razie wspólnie…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tam jest tak du¿o
podpisów…)

Taka wspólnota ustawowa, dobrze.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Rachoñ i Kieres te¿

razem…)
Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
I chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy

chcia³by siê pan ustosunkowaæ do tego teraz, czy
na posiedzeniu komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Zbigniew Marciniak: Wo-
la³bym ustosunkowaæ siê raczej na posiedzeniu
komisji.)

To jesteœmy bardzo zadowoleni, tym bardziej,
Panie Ministrze, ¿e posiedzenie komisji odbêdzie
siê dzisiaj po zakoñczeniu obrad Senatu, o godzi-
nie 19.00, i chcemy nawet ewentualnie poddaæ
ten punkt jutro pod g³osowanie. Zreszt¹ zobaczy-
my, nie wiem, czy to siê uda, bo za du¿o jest tych
poprawek, tak siê wydaje.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ale
to jest nieaktualne, poniewa¿ jutro…)

(G³osy z sali: Komisja bêdzie jutro. Jutro o 8.00
rano.)

A, o 8.00 rano, przepraszam. W takim razie
ustalenia, o których mi by³o wiadomo, zosta³y
zmienione. Dobrze, wycofujê to, bardzo dobrze.

(Senator Kazimierz Wiatr: Jest du¿o poprawek
i nie zd¹¿ono by przygotowaæ materia³ów.)

Rozumiem, dobrze, a wiêc o 8.00 rano. To na-
wet lepiej, bo godziny ranne sprzyjaj¹ wiêkszej ja-
snoœci myœlenia.

(Senator Kazimierz Wiatr: I jest wiêksza chêæ do
dyskutowania.)

W zwi¹zku z tym proszê, Panie Senatorze Prze-
wodnicz¹cy, Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu
o ustosunkowanie siê do tych wniosków i przygo-
towanie sprawozdania na jutrzejsze posiedzenie
o 8.00 rano.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Uroczyœcie zamykam punkt pierwszy.
Jest wniosek formalny.
S³ucham, Panie Senatorze.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku, proszê o pó³ godziny przerwy.
(Senator Piotr Andrzejewski: S³usznie nam siê

to nale¿y.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja myœlê, ¿e nam siê to nale¿y. Dobrze, czyli

przerwa do godziny 17.43. No, do 17.45.
(G³os z sali: Pó³ godziny.)
Nie no, pó³ godziny? Panie, pan jest ekonome-

tr¹. Do 17.45.
(Senator Kazimierz Wiatr: I co dalej bêdzie? Ja-

ki jest program?)
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Dalej bêdzie punkt drugi…
(Senator Kazimierz Wiatr: A po drugim trzeci.)
Panie Senatorze, dalej bêdzie kolejny punkt:

prawo miêdzynarodowe. A po drugim, je¿eli ma-
my skoñczyæ o 19.00…

(G³os z sali: Nie, w tym momencie…)
A prezydium? Co, nie ma prezydium o 19.00?
(G³os z sali: Jest po zakoñczeniu obrad.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam! Pozmieniano, ¿e tak powiem,

ustalenia, o czym ja nie wiedzia³em. Ale dobrze,
na razie og³aszam pó³ godziny przerwy, o reszcie
dowiem siê w trakcie. Ja jeszcze bêdê prowadzi³
o 17.45, przed czym Wysok¹ Izbê ostrzegam.

(G³os z sali: Nie zabrzmia³o to groŸnie.)
Zaraz, chwileczkê. Najpierw ustawodawcza,

profesor Kieres jako pierwszy sprawozdawca i Pio-
trowicz jako drugi. To ju¿ wiecie, panowie? Dobrze.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 15
do godziny 17 minut 48)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, przepraszam za przed³u¿enie

przerwy o trzy minuty.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Prawo prywatne miêdzynaro-
dowe.

Tekst ustawy – druk nr 1111, sprawozdania
komisji – druki nr 1111A i 1111B.

Pan senator Leon Kieres jest sprawozdawc¹
Komisji Ustawodawczej.

Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
G³os mi szwankuje, ale mam nadziejê, ¿e przy

tym sprawozdaniu i trzech kolejnych bêdê w sta-
nie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze trzy
sprawozdania…)

Tak, mam jeszcze trzy sprawozdania.
…¿e bêdê w stanie g³os z siebie wydobyæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To proszê

siê w takim razie oszczêdzaæ.)
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywat-

ne miêdzynarodowe zosta³a uchwalona przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na jego osiemdzie-
si¹tym czwartym posiedzeniu w dniu 4 lutego
2011 r. Zosta³a ona uchwalona bez poprawek
i przekazana dwóm komisjom Senatu. Ja repre-
zentujê Komisjê Ustawodawcz¹, która w tej spra-
wie zebra³a siê w ubieg³ym tygodniu i podjê³a pra-

ce nad analiz¹ treœci tej ustawy oraz ewentual-
nych problemów zwi¹zanych z zasadami techniki
legislacyjnej.

Moje wyst¹pienie mogê rozpocz¹æ, co mo¿e jest
paradoksalne, od konkluzji: Komisja Ustawo-
dawcza rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

(Senator Czes³aw Ryszka: No, niemo¿liwe. Nie-
mo¿liwe, Panie Senatorze.)

Czym jest ustawa – Prawo prywatne miêdzy-
narodowe? Ma ona zast¹piæ obowi¹zuj¹c¹ usta-
wê, której postanowienia w niektórych przypad-
kach wrêcz dos³ownie powtarza lub je koryguje,
precyzuj¹c czy dostosowuj¹c do zmienionej rze-
czywistoœci spo³ecznej, a tak¿e prawnej. Przede
wszystkim chcê pañstwu zwróciæ uwagê na to, ¿e
prawo prywatne miêdzynarodowe nie jest tak
zwan¹ ustaw¹ materialn¹. Prawo prywatne miê-
dzynarodowe nie reguluje sytuacji podmiotów
w zwi¹zku z okreœlonymi zdarzeniami, nie regu-
luje treœci stosunków spo³ecznych, nadaj¹c im
okreœlony charakter prawny. Prawo prywatne
miêdzynarodowe jest zbiorem tak zwanych norm
kolizyjnych. Sk¹d ta nazwa? To s¹ normy, które
mówi¹, jakie prawo stosuje siê w sytuacji, kiedy
w stosunku do osoby, zdarzenia, stosunku pra-
wnego w³aœciwe s¹ co najmniej dwa systemy pra-
wa, polski i niemiecki, polski i francuski itd. Kie-
dy dla uregulowania jakiejœ sytuacji, zdarzenia,
sytuacji osoby trzeba wybraæ prawo w³aœciwe,
wtedy ta ustawa, tak jak obecnie obowi¹zuj¹ca
z 1965 r., odsy³a do prawa w³aœciwego. Jakie pra-
wo jest w³aœciwe w sprawie dziedziczenia? Jakie
prawo jest w³aœciwe w sprawach stosunków
ma³¿eñskich? Jakie prawo jest w³aœciwe, jeœli
chodzi o ustalenie sytuacji osoby fizycznej, tego,
kiedy ona ma zdolnoœæ prawn¹, pe³n¹ czy ograni-
czon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych? To pra-
wo okreœla prawo w³aœciwe w przypadku zobo-
wi¹zañ, czyli formy zawierania umów. To prawo
wskazuje, kto jest w³aœciwy do rozstrzygania
sporów z tytu³u zawartych umów. Ono reguluje
problematykê tak zwanych umów o arbitra¿, kie-
dy strony chc¹ poddaæ rozstrzyganie sporu
z ³¹cz¹cego je stosunku prawnego instytucji ma-
j¹cej charakter arbitra¿u. Ono wskazuje, jakie
prawo w³aœciwe jest w przypadku w³asnoœci inte-
lektualnej itd., przysposobienia, stosunków
miêdzy rodzicami a dzieæmi, opieki czy kurateli.
To jest pierwszy element i bardzo istotny. Ono
nie reguluje stosunków materialnych czy sytua-
cji materialnej, nie zawiera norm materialnopra-
wnych, tylko normy kolizyjne, które odnosz¹ siê
w³aœnie do tak zwanych stosunków z elementem
obcym.

Sk¹d wziê³a siê inicjatywa przyjêcia nowego
prawa prywatnego miêdzynarodowego? Wspomi-
na³em ju¿ tutaj kilkakrotnie, ¿e w tej chwili obo-
wi¹zuje ustawa z 1965 r. Wiêkszoœæ polskich
ustaw z zakresu wielkich kodyfikacji prawa cywil-
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nego, i tych przedwojennych, jak kodeks zobo-
wi¹zañ, prawo handlowe, prawo upad³oœciowe,
prawo o postêpowaniu uk³adowym – mówiê o pra-
wie cywilnym w szerokim znaczeniu, w³¹czaj¹c
w to tak¿e prawo handlowe – i tych powojennych,
mimo ¿e zosta³y przyjête przez Sejm g³ównie
w czasie pañstwa realnego socjalizmu, pañstwa
komunistycznego, to byæ mo¿e dlatego, ¿e praco-
wali nad nimi tak¿e wybitni polscy prawnicy, któ-
rzy swoje szlify prawnicze otrzymywali jeszcze
w II Rzeczypospolitej, osta³o siê do tej pory, zw³a-
szcza te z 1964 r., jak kodeks cywilny, kodeks po-
stêpowania cywilnego, tak¿e to prawo prywatne
miêdzynarodowe z 1965 r. Jednak sytuacja w go-
spodarce siê zmienia, jeœli chodzi o stosunki ryn-
kowe, kwestie zwi¹zane z podejmowaniem i wyko-
nywaniem dzia³alnoœci gospodarczej, tak¿e
w zwi¹zku z wolnym przep³ywem osób. Dzisiaj
mo¿emy siê osiedlaæ, a od 1 maja podejmowaæ za-
trudnienie ju¿ w zasadzie na terenie wszystkich
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, a sze-
rzej mówi¹c – Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. S¹ nowe instytucje, które wczeœniej nie by-
³y znane. Mówi³em o umowie o arbitra¿, ale jest
ca³y szereg instytucji przyjêtych zw³aszcza przez
organy Unii Europejskiej… Notabene ustawa
w wielu przypadkach nie reguluje spraw kolizyj-
nych wprost, czyli nie mówi o tym, jakie prawo
jest w³aœciwe do danej sprawy, tylko odsy³a do
prawa Unii Europejskiej, na przyk³ad w zakresie
zobowi¹zañ mamy tu wiele dyrektyw, przywo³y-
wane s¹ równie¿ rozporz¹dzenia, które pokazuj¹,
jak w przypadkach tych zderzeñ, konfliktów,
norm dwóch ró¿nych systemów prawa nale¿y wy-
bieraæ prawo w³aœciwe.

Ze wzglêdu na potrzebê dostosowania w pol-
skim systemie prawa tak¿e norm kolizyjnych do
wyzwañ wspó³czesnoœci komisja po d³ugiej dys-
kusji, po wys³uchaniu stanowiska Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, ekspertów, przedstawicieli or-
ganizacji pozarz¹dowych, obecnych na tym posie-
dzeniu, którzy zabierali g³os zw³aszcza w sprawie
art. 7 stanowi¹cego o tak zwanej klauzuli porz¹d-
ku prawnego, zwanej niekiedy klauzul¹ porz¹dku
publicznego, oraz na temat art. 48 dotycz¹cego
spraw ma³¿eñskich i sytuacji zwi¹zanej z okreœle-
niem prawa w³aœciwego w zakresie zawarcia
ma³¿eñstwa, podjê³a wiêkszoœci¹ g³osów uchwa³ê
rekomenduj¹c¹ Wysokiej Izbie przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Piotrowi-
cza, o przedstawienie sprawozdania tej komisji.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji w dniu 24 lutego 2011 r. rozpatrzy³a uchwalon¹
przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r. ustawê – Prawo
prywatne miêdzynarodowe. Swoje wyst¹pienie
ograniczê tylko do tego, co by³o przedmiotem obrad
komisji, jako ¿e wyjaœnienia zapisów ustawowych
dokona³ mój szanowny przedmówca.

W posiedzeniu komisji obok strony rz¹dowej
uczestniczyli ekspert z dziedziny prawa prywat-
nego miêdzynarodowego powo³any przez stronê
rz¹dow¹, pan profesor Pazdan z Uniwersytetu
Warszawskiego, przedstawiciele organizacji spo-
³ecznych, w szczególnoœci przedstawiciele Funda-
cji „Europa Media”, a tak¿e Fundacji Mamy i Taty.
Uczestniczy³ w niej równie¿ ekspert Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, profesor do-
ktor habilitowany Andrzej M¹czyñski, szef Kated-
ry Prawa Prywatnego Miêdzynarodowego z Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, by³y wiceprezes Try-
buna³u Konstytucyjnego.

Podczas posiedzenia komisji debata oscylowa³a
zasadniczo wokó³ problemu, czy ustawa rzeczywi-
œcie zapewnia wyegzekwowanie w przysz³oœci re-
gu³y, zasady wyra¿onej w art. 18 konstytucji, sta-
nowi¹cej, ¿e ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem mê¿czyz-
ny i kobiety. W toku posiedzenia pojawi³y siê po-
wa¿ne w¹tpliwoœci, ¿e ustawa nie zapewnia prze-
strzegania tej generalnej klauzuli w praktyce. Pod-
czas posiedzenia w szczególnoœci zwracano uwagê
na mo¿liwoœæ zawierania zwi¹zków jednop³cio-
wych poza granicami Polski, a nastepnie domaga-
nia siê ich usankcjonowania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Pod adresem strony rz¹dowej pada³y pytania
o to, jaka jest wola rz¹du, czy rzeczywiœcie wol¹
rz¹du jest bezwzglêdne zapewnienie przestrzegania
art. 18 konstytucji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i niedopuszczenie do legalizacji zwi¹zków
jednop³ciowych zawieranych poza granicami Pol-
ski. W mniemaniu komisji wyjaœnienia ze strony
rz¹dowej nie by³y w pe³ni satysfakcjonuj¹ce i suge-
rowa³y potrzebê doprecyzowania zapisów ustawo-
wych, tak aby nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci.
W szczególnoœci pan profesor M¹czyñski, jak ju¿
wspomnia³em, ekspert komisji wskazywa³ na po-
trzebê doprecyzowania ustawy. Wskazywa³ on na
to, ¿e nie ma w ustawie przepisu wyra¿aj¹cego je-
dnoznaczne stanowisko co do dopuszczalnoœci sto-
sowaniaprzepisówozwi¹zkachosób tej samejp³ci.

Jest to problem aktualny, bo wspó³czeœnie
najg³êbsza ró¿nica unormowañ prawa ma³¿eñ-
skiego istnieje miêdzy prawami pañstw, w któ-
rych jako ma³¿eñstwo traktuje siê jedynie
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, a prawami tych
pañstw, które dopuszczaj¹ ma³¿eñstwa osób tej
samej p³ci albo zawarcie przez te osoby zwi¹zku
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podobnego do ma³¿eñstwa, chocia¿ nieoznaczo-
nego tak¹ nazw¹.

Stanowisko prawa polskiego wyra¿one jest nie
tylko w art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
ale tak¿e w art. 18 konstytucji. Przepis ten zda-
niem profesora M¹czyñskiego wyra¿a jedn¹
z podstawowych zasad prawa polskiego, co po-
winno powodowaæ wykluczenie stosowania u nas
przepisów obcych odrzucaj¹cych tê zasadê. Je-
dnak¿e ze wzglêdu na fakt wielokrotnego zg³asza-
nia przez ró¿ne œrodowiska postulatów uregulo-
wania w prawie polskim sytuacji tego rodzaju
zwi¹zków, a tak¿e praktykê wydawania polskim
obywatelom zaœwiadczeñ umo¿liwiaj¹cych im za-
warcie takiego zwi¹zku za granic¹, konieczne jest
– jak podkreœla profesor M¹czyñski – jednoznacz-
ne rozstrzygniêcie tej kwestii w tekœcie projekto-
wanej ustawy. Powinno ono polegaæ na zamiesz-
czeniu w projektowanej ustawie przepisu o cha-
rakterze szczegó³owej klauzuli porz¹dku publicz-
nego wykluczaj¹cej stosowanie przepisów obcych
reguluj¹cych sytuacjê zwi¹zków osób tej samej
p³ci. Teza, i¿ wystarczaj¹ca jest klauzula wyra¿o-
na w art. 7 ustawy, oznacza przerzucenie na orga-
ny powo³ane do stosowania prawa rozstrzygniê-
cia kwestii, któr¹ jednoznacznie powinien roz-
strzygn¹æ ustawodawca.

W toku posiedzenia komisji zwracano uwagê
na to, sk¹d taki opór, aby w ustawie nie dopre-
cyzowaæ tych istotnych spraw, na których nam
tak bardzo zale¿y, a które wynikaj¹ wprost z za-
pisów konstytucyjnych. Powiadanie, ¿e nie wy-
pada powielaæ zapisów w innych ustawach, nie
wydaje siê wytrzymywaæ krytyki, jako ¿e jesteœ-
my œwiadomi tego, ¿e w wielu innych ustawach
czêsto odwo³ujemy siê do podobnych zapisów
i jakoœ to nikogo nie razi. Gdy tworzymy jakieœ
ustawy, a pewne normy zawarte s¹ w tak zwa-
nych ustawach statuuj¹cych jak¹œ instytucjê
i pojawia siê pytanie, po co jeszcze raz pisaæ
o tym w tej ustawie, skoro jest to ju¿ zawarte
w innej, to s³yszymy ze strony rz¹dowej stwier-
dzenie: tak, ale nam zale¿y, ¿eby na gruncie tej
ustawy tê zasadê jeszcze raz podkreœliæ. Rodzi
siê zatem pytanie: dlaczego w tej sprawie jest ta-
ki opór materii? O tym w³aœnie dyskutowano na
posiedzeniu komisji.

Im d³u¿ej dyskusja trwa³a, tym bardziej cz³on-
kowie komisji nabierali przekonania, ¿e jednak
problem jest i trzeba te zapisy doprecyzowaæ.
Z tych wzglêdów na posiedzeniu komisji zapropo-
nowano poprawkê, która zosta³a przyjêta przy je-
dnym g³osie sprzeciwu. Jest to poprawka do art. 7
ustawy. Art. 7 ustawy stanowi, ¿e prawa obcego
nie stosuje siê, je¿eli jego stosowanie mia³oby
skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami po-
rz¹dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zda-
niem komisji konieczne by³o dodanie w tym¿e ar-

tykule zdania drugiego, ¿eby nie by³o ju¿ ¿adnych
w¹tpliwoœci, w brzmieniu: w szczególnoœci nie
stosuje siê przepisów prawa obcego reguluj¹cych
zwi¹zki osób tej samej p³ci.

Wydaje siê, ¿e to doprecyzowanie stwarza je-
dnoznacznoœæ sytuacji. Przecie¿ nie wiemy, jak
zachowaj¹ siê organy stosuj¹ce prawo. Dlaczego
mamy pozostawiaæ w tej jak¿e istotnej sferze swo-
bodê interpretacji, co w praktyce ró¿nie mo¿e wy-
gl¹daæ, bo niektórym mo¿e siê wydawaæ, ¿e od-
mienne rozstrzygniêcie wcale nie bêdzie kolido-
wa³o z podstawowymi zasadami porz¹dku praw-
nego. W zwi¹zku z tym wydawa³o nam siê, a w³a-
œciwie byliœmy o tym przekonani, ¿e tam, gdzie
mo¿emy coœ doprecyzowaæ, to doprecyzowanie
jest konieczne.

Co do pozosta³ych poprawek, to cztery z nich
mia³y charakter doprecyzowuj¹cy b¹dŸ legislacyj-
ny. Poprawka merytoryczna odnosi³a siê do
art. 80, wi¹¿¹cego siê z datami wejœcia w ¿ycie
ustawy. Zastrze¿enia do tych przepisów mia³ nie
tylko nasz ekspert, ale równie¿ Biuro Legislacyjne
Senatu, tak wiêc wspólnie wypracowano popraw-
kê, która jest opisana w naszym sprawozdaniu
w pkcie 6, ja jej nie bêdê tu szczegó³owo omawia³.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji prosi Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy wraz
z naniesionymi poprawkami.

Chcê podkreœliæ, ¿e podczas dyskusji zwracano
uwagê na fakt, i¿ otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ –
¿e oto w wielu krajach Europy dopuszczalne s¹
zwi¹zki jednop³ciowe – stawia nasze prawodaw-
stwo w szczególnej sytuacji. Te rozwa¿ania sz³y
w tym kierunku, ¿e mo¿e niepotrzebna jest dodat-
kowa regulacja, skoro w dotychczasowym prawie
miêdzynarodowym prywatnym polskim nie by³o
tego rodzaju zapisów. Z tym ¿e, jak wspomnia³
mój przedmówca, ta ustawa by³a uchwalana bo-
daj¿e w 1965 r., a od tej pory w otaczaj¹cym nas
œwiecie i w Europie wiele siê zmieni³o, st¹d i polski
ustawodawca musi reagowaæ na tego rodzaju za-
pisy.

Wnoszê w imieniu Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, aby Wysoki Senat raczy³
przyj¹æ ustawê wraz z przedstawionymi przeze
mnie poprawkami. Serdecznie dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszê pozostaæ na

mównicy, obecnie bowiem 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?

Bardzo proszê, pan senator Andrzejewski.
Do którego z panów senatorów?
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Senator Piotr Andrzejewski:

Proszê szanownych kolegów, jak wygl¹da moc
wi¹¿¹ca ma³¿eñstwa pomiêdzy osobami jednej
p³ci – je¿eli tu w ogóle mo¿na mówiæ o ma³¿eñstwie
–zawartego pod rz¹dami prawa, powiedzmy, ho-
lenderskiego czy belgijskiego, kiedy te osoby przy-
jmuj¹ obywatelstwo polskie? W myœl prawa pol-
skiego ka¿dy z tych partnerów mo¿e zawrzeæ ko-
lejny zwi¹zek ma³¿eñski z osob¹ p³ci przeciwnej,
dlatego ¿e w myœl prawa polskiego nie uznaje siê
ma³¿eñstwa pomiêdzy osobami jednej p³ci, we-
d³ug systemu belgijskiego czy holenderskiego,
w takiej sytuacji osoby te by³yby zatem bigamista-
mi. Wydaje siê list goñczy – bo to jest ciê¿kie prze-
stêpstwo bigamii – i europejski nakaz aresztowa-
nia. Jak on bêdzie stosowany w Polsce? Wchodzi-
my tu ju¿ na grunt prawa karnego, bo to jest prze-
stêpstwo. Tam jest to uznawane za przestêpstwo,
a tu, w œwietle polskiego prawa, dozwala siê na
pope³nienie tego przestêpstwa. To jest jeden ca-
sus.

Drugi casus. Dziedziczenie. W Polsce takie oso-
by nie wchodz¹ w porz¹dek dziedziczenia ma³¿on-
ka, tak wiêc sk³adaj¹ zapytanie do trybuna³u
w Luksemburgu, który wydaje orzeczenie i wtedy
Polska ma bezwzglêdny obowi¹zek wykonania te-
go orzeczenia. Prawo polskie jest tutaj w kolizji…
Tu nie chodzi tylko o zwi¹zek ma³¿eñski. Jak na
gruncie traktatu lizboñskiego wygl¹da kwestia
priorytetu tych praw, o jakich bêdzie rozstrzyga³
trybuna³ w Luksemburgu, który bêdzie egzekwo-
wa³ wed³ug prawa unijnego obowi¹zki pañstwa
polskiego wobec obywateli innych pañstw? Czy
w komisjach pañstwo siê zastanawiali nad tym,
¿e ma³¿eñstwo nieuznawane w Polsce, a uznawa-
ne w innym kraju, wszystko jedno jakim, rodzi
skutki nie tylko w dziedzinie prawa spadkowego,
ale te¿ i prawa rodzinnego? Jak bêd¹ wygl¹da³y
kwestie adopcyjne, je¿eli tam to ma³¿eñstwo ad-
optuje dziecko? Jakie bêd¹ konsekwencje dla
prawa spadkowego w Polsce, je¿eli tu bêd¹ miesz-
kaæ i dziedziczyæ z ustawy, tu siê osiedl¹ albo bêd¹
mieli podwójne obywatelstwo? Przecie¿ mamy
ustawê o podwójnym obywatelstwie. Czy pañstwo
przeœledziliœcie w sposób ca³oœciowy – a nie tylko
sam fakt zawarcia ma³¿eñstwa – skutki obowi¹zy-
wania tego prawa dla egzekwowania innych
aspektów porz¹dku prawnego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê. Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Senatorze, by³bym kiepskim prawni-

kiem, a zwa¿ywszy na ³adunek emocjonalny, jaki
towarzyszy procesowi przyjmowania tej ustawy,

nawet kpem, gdybym nie spodziewa³ siê tego ro-
dzaju pytañ. Sam je zadawa³em panu ministrowi
Zbigniewowi Wronie, na przyk³ad, i sam od ponad
dziesiêciu dni rozwi¹zujê casus po casusie, gdy
idzie o problemy, które pan przed chwil¹ poruszy³.

Uwaga pierwsza, formalna. Gdy idzie o sprawy
ochrony praw i wolnoœci cz³owieka, to one podle-
gaj¹ rozstrzygniêciom nie Trybuna³u Sprawiedli-
woœci Unii Europejskiej w Luksemburgu, tylko
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu. I one s¹ rozstrzygane…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jest dualizm.)
Nie. Proszê zajrzeæ do traktatów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Pañstwo mo¿e za-

skar¿yæ…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze, pozwólmy…)
W tych sprawach Unia Europejska nie ustana-

wia ¿adnych rozwi¹zañ, które by unifikowa³y pra-
wo wewnêtrzne w kwestiach praw i wolnoœci oby-
watelskich, tak¿e w kwestiach prawa prywatne-
go, gdy idzie o stosunki zwi¹zane z ma³¿eñstwem
i pochodne – spadkobranie, przysposobienie
w ró¿nych jego formach itp., itd. Ta problematyka
bêdzie mog³a byæ rozstrzygana przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu tylko
w œwietle Europejskiej Konwencji Praw Cz³owie-
ka. To po pierwsze.

Po wtóre, pyta³ pan, czy rozwa¿aliœmy sytua-
cjê, czy ma³¿eñstwo osób tej samej p³ci, które
osiedli siê w Polsce, bêdzie mog³o korzystaæ
z praw przys³uguj¹cych ma³¿eñstwu, które jest,
jak mówi art. 18 konstytucji, zwi¹zkiem mê¿-
czyzny i kobiety. Ja udzielê odpowiedzi na to py-
tanie, tak samo jak na drugie pytanie, ze wzglêdu
na to, ¿e nie brak mi odwagi, by na takie pytania
odpowiadaæ. Jednak ta odpowiedŸ zwi¹zana jest
nie z pracami komisji, tylko z moimi przekona-
niami prawniczymi. Jeœli pan chce poznaæ moje
przekonania w tej sprawie, to one s¹ nastêpu-
j¹ce. Podkreœlam, to s¹ moje przekonania, a nie
przekonania komisji. Komisja te¿ zosta³a prze-
konana do tego, ¿eby ustawê przyj¹æ bez popra-
wek, aczkolwiek nie rozwa¿a³a wszystkich
aspektów, o których pan tutaj mówi³.

Otó¿ prawo polskie… W zasadzie pyta mnie
pan o relacje miêdzy konstytucj¹ a ustawami.
Nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, a potwier-
dza to orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjne-
go, ¿e w przypadku jakiejkolwiek kolizji czy to
aktów prawa miêdzynarodowego, czy ustaw
krajowych z konstytucj¹, konstytucja idzie
przed tymi aktami. Swego czasu przywo³ywa³em
tutaj wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego bodaj-
¿e z 2005 r., w którym trybuna³ rozpatrywa³
sprawy obowi¹zywania w Polsce aktów Unii Eu-
ropejskiej, wtedy jeszcze Europejskiej Wspólno-
ty Gospodarczej. Znalaz³a siê tam nastêpuj¹ca
teza: s¹ granice obowi¹zywania prawa miêdzy-
narodowego w polskim wewnêtrznym porz¹dku
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prawnym, co oznacza, ¿e s¹ granice obowi¹zy-
wania w Polsce zasady nadrzêdnoœci prawa miê-
dzynarodowego, zasady bezpoœredniego stoso-
wania prawa miêdzynarodowego i zasady bez-
poœredniej skutecznoœci, co w tej sytuacji jest
najistotniejsze. Z zasady bezpoœredniej skute-
cznoœci prawa miêdzynarodowego wynika, ¿e
strona w sporze mo¿e przed polskim s¹dem – ma
do tego prawo podmiotowe – powo³ywaæ siê na
akt prawa miêdzynarodowego, je¿eli akt prawa
wewnêtrznego jest z nim sprzeczny. Trybuna³
powiedzia³: jest granica tego rodzaju upra-
wnieñ. T¹ granic¹ prymatu prawa miêdzynaro-
dowego nad prawem wewnêtrznym jest konsty-
tucyjny porz¹dek prawny, podstawowe warto-
œci polskiej konstytucji. Tak¹ wartoœci¹, tak¹
podstawow¹ zasad¹ jest zasada, która wynika
z art. 18 polskiej konstytucji, powtórzona
w art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, ¿e
ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem kobiety i mê¿czyzny.
Do tego art. 7 tej ustawy, któr¹ w tej chwili roz-
patrujemy, zosta³ w gruncie rzeczy prawie prze-
pisany z ustawy obecnie obowi¹zuj¹cej, a mówi
siê w nim o tak zwanej klauzuli porz¹dku praw-
nego czy publicznego: prawa obcego nie stosuje
siê, je¿eli jego stosowanie mia³oby skutki sprze-
czne z podstawowymi zasadami porz¹dku praw-
nego Rzeczypospolitej Polskiej. To oznacza, ¿e
osoby tej samej p³ci, które przyk³adowo w Ho-
landii zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski, nie bêd¹
traktowane w Polsce jako osoby pozostaj¹ce
w zwi¹zku ma³¿eñskim. To wi¹¿e siê równie¿
z tym, ¿e skutki pochodne tego rodzaju stano-
wiska polskiego ustawodawcy i Trybuna³u Kon-
stytucyjnego odnosiæ siê bêd¹ do spraw mo¿e
ubocznych, ale równie¿ wa¿nych, o których
pan, Panie Senatorze, wspomnia³. Chodzi o pra-
wo spadkowe, problem dziedziczenia. Oczywi-
œcie problem dziedziczenia przez osobê przyspo-
sobion¹ – mam tu na myœli adopcjê – bêdzie roz-
patrywany w ka¿dym przypadku indywidualnie
i s¹d nieuznaj¹c, ¿e para ¿yje w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim, bêdzie rozstrzyga³, co w przypadku takiej
pary oznacza przysposobienie i przez kogo w za-
sadzie… Taka osoba zosta³a przysposobiona
w œwietle prawa holenderskiego i w moim prze-
konaniu nie bêdzie dziedziczy³a w œwietle prawa
polskiego, tylko w œwietle prawa holenderskie-
go. S¹d w takiej sprawie odeœle do prawa holen-
derskiego i bêdzie stosowa³ prawo holenderskie.
To w ¿adnym wypadku nie oznacza, jak powie-
dzia³em, uznania tego, ¿e takie osoby ¿yj¹
w zwi¹zku ma³¿eñskim. Na przyk³ad jeœli oby-
dwie zginê³by w wypadku, w katastrofie i pozo-
sta³oby dziecko przez nie adoptowane, to – ja tak
uwa¿am, tak s¹dzê, takie jest moje przekonanie
– prawdopodobnie ono bêdzie spadkobierc¹
dziedzicz¹cym odrêbnie po ka¿dej z tych osób.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz, tak?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Senatorze, odpowiadaj¹c na to pytanie,

chcia³bym powiedzieæ, ¿e szerszej dyskusji na po-
siedzeniu komisji na tematy poruszone przez pana
senatora w zasadzie nie by³o. Koncentrowaliœmy siê
nad tym, ¿eby stworzyæ taki przepis, który pozwoli
nam na unikniêcie tych skomplikowanych i zawi-
³ych rozwi¹zañ. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to,
o czym ju¿ wspomnia³em wczeœniej – na to zwraca³
uwagê w swej opinii ekspert obecny na posiedzeniu
komisji – ¿e ustawa pozostawia doœæ du¿¹ sferê do
interpretacji, w szczególnoœci chodzi o art. 7 w jego
obecnym kszta³cie. Mój szanowny przedmówca,
pan profesor Kieres, wspomnia³, ¿e w jego przeko-
naniu ten przepis zabezpiecza nas przed ³amaniem
zasad konstytucji wyra¿onych w art. 18. Myœmy na
posiedzeniu komisji doszli do wniosku, ¿e jednak
nie w pe³ni zabezpiecza, a to z tego wzglêdu, ¿e prze-
cie¿ ktoœ bêdzie musia³ orzekaæ, czy w istotny spo-
sób narusza siê porz¹dek prawny, czy te¿ nie. Bê-
dzie to musia³ robiæ organ stosuj¹cy prawo, a wiêc
przede wszystkim s¹d. I tutaj dotknêliœmy doœæ is-
totnej materii.

Otó¿ prawo prywatne miêdzynarodowe to
przede wszystkim domena s¹dów. A oto dopusz-
czono siê pewnych zaniedbañ ju¿ na etapie two-
rzenia prawa. Wymóg wynikaj¹cy z przepisów jest
taki, a¿eby projekt ustawy, któr¹ póŸniej bêd¹
stosowa³y s¹dy, by³ konsultowany z S¹dem Naj-
wy¿szym. W szczególnoœci chodzi o to, ¿eby S¹d
Najwy¿szy przedstawi³ w³asn¹ opiniê na temat tej
ustawy. I oto dowiedzieliœmy siê, ¿e owszem do tej
ustawy kiedyœ… Ale czy do tej, to mam powa¿ne
w¹tpliwoœci, dlatego ¿e opinia S¹du Najwy¿szego
jest bodaj¿e z 2003 r. albo z 2005 r.… Nie pamiê-
tam w tej chwili. Ona dotyczy³a zupe³nie innego
projektu ustawy, projektu, który ostatecznie nie
trafi³ pod obrady parlamentu. W œwietle zasad nie
ma mo¿liwoœci kontynuacji tamtych dzia³añ
ustawodawczych, a zatem w chwili, kiedy rz¹d za-
cz¹³ pracowaæ nad nowym projektem ustawy, na-
le¿a³o zwróciæ siê do S¹du Najwy¿szego o opiniê.
Ma³o tego, dodam, ¿e ta opinia sprzed lat by³a
doœæ krytyczna wobec tamtego projektu. Wydaje
siê, ¿e nijak nie mo¿e mieæ ona zastosowania do
obecnej ustawy.

Dlatego te¿ myœlê, ¿e gdybyœmy dziœ dyspono-
wali opini¹ S¹du Najwy¿szego, to byæ mo¿e ona
te¿ wskazywa³aby na potrzebê doprecyzowania
art. 7 w taki sposób, a¿eby s¹dy nie musia³y bory-
kaæ siê z wyk³adni¹, która czêsto mo¿e byæ kon-
trowersyjna, w szczególnoœci w sytuacji du¿ej
presji lobby homoseksualnego. Nie wszyscy sê-
dziowie bêd¹ w stanie oprzeæ siê takiej presji.
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I st¹d widzieliœmy potrzebê doprecyzowania. Ta-
kie doprecyzowanie nie jest czymœ odosobnionym,
nie myœlcie pañstwo, ¿e my chcemy w polskim pra-
wie prywatnym miêdzynarodowym wprowadziæ
dodatkow¹ klauzulê, która wspiera klauzulê gene-
raln¹, wyra¿on¹ w konstytucji.

¯eby nie byæ go³os³ownym, zacytujê fragment
opinii, która trafi³a do komisji, wydanej przez pa-
ni¹ profesor doktor habilitowan¹ Aureliê Nowick¹
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydzia³ Prawa i Administracji, Katedra Prawa
Europejskiego. Pani profesor w swej opinii stwier-
dza, ¿e dodanie przepisu… Pani profesor wczeœ-
niej wspomina o tym, ¿e potrzebne jest doprecyzo-
wanie przepisu, ale tego ju¿ nie bêdê powtarza³;
wielu ekspertów co do tego jest zgodnych, komisja
dysponuje przynajmniej piêcioma opiniami pra-
wników wysokiej klasy, którzy stwierdzaj¹ po-
trzebê doprecyzowania przepisu. A wiêc pani pro-
fesor powiada tak: dodanie przepisu konkretyzu-
j¹cego i egzemplifikuj¹cego klauzulê porz¹dku
publicznego nie jest samo w sobie zabiegiem nie-
spotykanym w obecnych systemach prawnych,
zobacz na przyk³ad art. 6 niemieckiego prawa pry-
watnego miêdzynarodowego zawartego w przepi-
sach wprowadzaj¹cych kodeks cywilny tego kra-
ju. A przepis ten brzmi w nastêpuj¹cy sposób.
Normy prawnej innego pañstwa nie stosuje siê,
je¿eli jej stosowanie prowadzi do skutku, który
jest w sposób oczywisty niezgodny z podstawowy-
mi zasadami prawa niemieckiego. W szczególno-
œci nie stosuje siê jej wówczas, gdy stosowanie
jest niezgodne z prawami podstawowymi. Tak
wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e dziœ przed pañstwami
stoi nowe wyzwanie. Chcê podkreœliæ, ¿e Niemcy
nale¿¹ do tych krajów, które na razie nie dopusz-
czaj¹ mo¿liwoœci zawarcia ma³¿eñstwa homosek-
sualnego na swoim terytorium. Ale ten problem
jest doœæ rozleg³y, bo ju¿ szeœæ krajów europej-
skich takie mo¿liwoœci stwarza. To tyle na ten te-
mat.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
O zadanie pytania proszê pana senatora Czes-

³awa Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jestem trochê zdumiony postaw¹ pana profe-

sora Kieresa, sprawozdawcy komisji, który ufa
s¹dom…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie. Jes-
teœmy na etapie pytañ.)

Tak, tak. Moja wypowiedŸ ma w³aœnie taki cha-
rakter. A dotyczy obawy zwi¹zanej z orzekaniem

s¹dów. Przecie¿ znamy wyrok s¹du w Strasburgu
w sprawie Alicji Tysi¹c, który jest absolutnie
sprzeczny z polskim prawem broni¹cym ¿ycia od
poczêcia. Dalej, znamy wyrok trybuna³u w Stras-
burgu w sprawie krzy¿y we w³oskich szko³ach,
który jest sprzeczny z konstytucj¹ w³osk¹ itd. Ma-
my art. 90 konstytucji, w którym jest mowa o tym,
¿e Polska zrzeka siê niektórych kompetencji na
rzecz miêdzynarodowych organizacji. Ja wiem, ¿e
dotyczy on mo¿e czego innego, ale to s¹ takie fur-
tki, które, ¿e tak powiem, powinniœmy za pomoc¹
tej ustawy ograniczyæ, zamkn¹æ. Chodzi o to, ¿eby
nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci dla œrodowisk, powie-
dzmy, homoseksualnych, wygrywania z Polsk¹
takich spraw. Nie bójmy siê tutaj opinii, ¿e jesteœ-
my homofobami.

I jeszcze proszê pana senatora, ¿eby ustosun-
kowa³ siê do tej poprawki, któr¹ zg³asza Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie, pyta-
nie.)

Senator Leon Kieres:
Ja oczywiœcie mogê siê do tego ustosunkowaæ.

Ja odpowiem na to ukryte pytanie zawarte, Pani
Marsza³ek, w tej wypowiedzi: Panie Senatorze,
ujawnij siê pan wreszcie w odpowiedzi na moje za-
strze¿enia. A wiêc siê ujawniam. Ja ju¿ siê uja-
wnia³em, wie pan, wtedy, kiedy oskar¿ano mnie,
¿e kamienujê naród polski, wiêc tym razem te¿ siê
ujawniê. Wtedy powiedzia³em, ¿e jestem katoli-
kiem pochodz¹cym z prostej rodziny, i dzisiaj te¿
to mówiê, praktykuj¹cym. Byæ mo¿e jestem czar-
n¹ owc¹ w moim Koœciele…

(SenatorCzes³awRyszka: Janieoceniampana.)
…alemyœlê, ¿e to ju¿ rozstrzygnie inna instancja.
W tej sprawie, gdy idzie o tê poprawkê, chcê po-

wiedzieæ jedno. Ja nie bêdê g³osowa³ za t¹ po-
prawk¹, bo jestem prawnikiem, ale nie bêdê g³o-
sowa³ za ni¹ te¿ ze wzglêdu na moje sumienie.
Uwa¿am bowiem, ¿e wprowadzenie tej poprawki
przyniesie wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Nie w¹tpiê
w pañstwa, którzy popieracie tê poprawkê, szla-
chetne intencje. Ale wprowadzenie tej poprawki
wcale nie bêdzie oznacza³o zabezpieczenia nas
przed uznawaniem zagranicznych, za granic¹ za-
wartych zwi¹zków ma³¿eñskich osób tej samej
p³ci w polskim systemie prawnym.

Pan senator Piotrowicz przedstawi³ tu postano-
wienie konstytucji niemieckiej, tylko przedstawi³
to w ten sposób czy sugeruj¹c, ¿e z tego postano-
wienia wynika coœ wiêcej, ni¿ jest zawarte w art. 7
polskiej ustawy, któr¹ jak uchwalimy, to bêdzie
ona ustaw¹ – Prawo miêdzynarodowe prywatne.
Ale w gruncie rzeczy mimo ró¿nej ornamentyki s³o-
wnej te dwa postanowienia s¹ identyczne, tam
wcale nie ma dodatkowej klauzuli porz¹dku publi-
cznego, wbrew temu, co pan senator sugerowa³,
mo¿e nieœwiadomie. Taka sama klauzula porz¹d-
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ku publicznego, jaka jest u nas, jest równie¿ tam.
Tam nie jest powiedziane, ¿e jest klauzula porz¹d-
ku publicznego, czyli ¿e prawa obcego nie stosuje
siê, je¿eli jego stosowanie mia³oby skutki sprzecz-
ne z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej… tam jeszcze dodano
sformu³owanie… Ale tam nie ma tego, co pañstwo
proponujecie, ¿eby tutaj wprowadziæ: w odniesie-
niu do szczególnego rodzaju stosunków spo³ecz-
nych, a tym stosunkiem spo³ecznym legalizowa-
nym przez normê prawn¹ jest akt ma³¿eñstwa,
ma³¿eñstwo, dla mnie tak¿e sakrament. Otó¿ gdy-
byœmy wprowadzili do klauzuli porz¹dku publicz-
nego, która mówi generalnie: wszystko, co jest
sprzeczne z podstawowymi zasadami porz¹dku
prawnego, co wiêcej, ¿adna instytucja przyjêta
w prawie zagranicznym, której stosowanie w Pol-
sce wywo³ywa³oby takie skutki, a wiêc nie tylko sa-
ma instytucja, ale jej skutki, nie mo¿e byæ w Polsce
akceptowane… Gdybyœmy powiedzieli, ¿e to odno-
si siê zw³aszcza do, nie wiem, przepisów prawa ob-
cego reguluj¹cych zwi¹zki osób tej samej p³ci, to
skutkiem tego przy tak zwanej wyk³adni a contra-
rio by³oby nastêpuj¹ce pytanie: czy w zwi¹zku
z tym, ¿e w szczególnoœci nie stosuje siê prawa ob-
cego reguluj¹cego zwi¹zki osób tej samej p³ci, pra-
wo obce mo¿na stosowaæ do zwi¹zków wprawdzie
osób ró¿nej p³ci, ale zwi¹zków osób nieletnich,
zwi¹zków bigamistycznych, czyli wielo¿eñstwa,
zwi¹zków kazirodczych? Otó¿ jeœli zadajemy sobie
tego rodzaju pytania, które pan mi sugestywnie za-
dawa³, to proszê sobie zadaæ równie¿ i to pytanie.

Wprowadzenie tej szczególnej klauzuli, nie
ogólnej, tylko szczególnej, do art. 7 sprawi, ¿e po-
wstanie pytanie, czy klauzula porz¹dku publicz-
nego odnosi siê do tak wa¿nych kwestii zwi¹za-
nych z instytucj¹ ma³¿eñstwa i rodziny, jak przy-
sposobienie, jak dziedziczenie, jak rozporz¹dza-
nie maj¹tkiem w sprawach ma³¿eñskich, jak sto-
sunki miêdzy rodzicami a dzieckiem. To jest moje
przekonanie i mo¿na oczywiœcie siê z nim nie zga-
dzaæ, bo po to jest ta dyskusja, tylko ¿e ja nauczo-
ny czterdziestopiêcioletnim, byæ mo¿e dla niektó-
rych z pañstwa kiepskim, okresem doœwiadcze-
nia prawniczego, chcê wyraŸnie powiedzieæ… Ja
i sobie odpowiadam na w¹tpliwoœci, które te¿
mnie trapi³y, bo nie by³em bezrefleksyjny wobec
dyskusji, która na posiedzeniu Komisji Ustawo-
dawczej w ubieg³ym tygodniu siê toczy³a. I docho-
dzê w tej chwili do takiej w³aœnie konkluzji. Uwa-
¿am, ¿e art. 7 w ³¹cznoœci z art. 18 polskiej konsty-
tucji, art. 8 polskiej konstytucji, który mówi o bez-
poœrednim jej stosowaniu, tak¿e z innymi artyku-
³ami… Dla mnie jest zdumiewaj¹ce, dlaczego nie
przywo³uje siê tutaj z tej ustawy artyku³ów mó-
wi¹cych o tym na przyk³ad, ¿e jeœli idzie o Polaka,
który zawiera zwi¹zek homoseksualny, partner-
ski, powiedzmy sobie, legalizowany jako ma³¿eñ-

ski, to prawo polskie nie bêdzie go uznawa³o za
pozostaj¹cego w zwi¹zku ma³¿eñskim, bo dla nie-
go – jeœli oczywiœcie ma obywatelstwo polskie –
w³aœciwe do okreœlenia jego zdolnoœci do zawarcia
ma³¿eñstwa jest jego prawo ojczyste.

Co wiêcej, ta ustawa mówi, ¿e je¿eli obywatel
ma dwa obywatelstwa, polskie i obce, to na grun-
cie ustawy – Prawo o obywatelstwie i innych, ale
ta jest istotna… WyraŸnie siê mówi: jeœli masz
dwa obywatelstwa, w tym obywatelstwo polskie,
to nie miej z³udzeñ, zawsze wobec ciebie bêdzie
stosowane prawo polskie, czyli prawo mówi¹ce…
Jeœli nawet w Holandii zawar³eœ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z osob¹ tej samej p³ci, to w Polsce ten zwi¹zek
nie bêdzie podlega³ ochronie.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

(Senator Czes³aw Ryszka: A pytanie o wyroki
Strasburga, które s¹ sprzeczne z konstytucj¹?)

Co do wyroków w Strasburgu… Wie pan, ja nie
chcê siê wypowiadaæ w sprawie Alicji Tysi¹c, bo
dosz³o do ugody miêdzy Alicj¹ Tysi¹c i „Goœciem
Niedzielnym”, jak wyczyta³em z informacji praso-
wych, obydwie strony prosi³y, ¿eby sprawa ta nie
by³a przedmiotem dalszej debaty publicznej. Sza-
nujê Alicjê Tysi¹c i nie chcê wprowadzaæ ponow-
nie jej sprawy do obiegu publicznego.

A co do krzy¿y w szko³ach w³oskich, to sprawa
nie zosta³a zakoñczona, zostanie przedstawiona
wielkiej ³awie, czyli zgromadzeniu ogólnemu sê-
dziów trybuna³u w Strasburgu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale pierwszy wyrok
by³ przeciwko krzy¿om.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, jeszcze bêdzie mo¿liwoœæ za-

dawania dalszych pytañ.
Pan senator Dobrzyñski zada pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Piotrowicza.

Chcia³bym jeszcze wróciæ do art. 7 i do tego, tak je
nazwijmy, dodatkowego zabezpieczenia polega-
j¹cego na dodaniu nastêpnego zdania. Panie Se-
natorze, jaka by³a opinia przedstawicieli rz¹du
w sprawie tej poprawki? Bo rozumiem, ¿e popraw-
ka zosta³a przyjêta przez komisjê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê odpowiedzieæ.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Stanowisko rz¹du w tej materii by³o negaty-

wne. Pan senator profesor Leon Kieres ju¿ to uza-
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sadnia³, w podobny sposób wypowiada³ siê rz¹d,
¿e jest to wystarczaj¹ce. Zdaniem komisji to jest
niewystarczaj¹ce i z tego wzglêdu, no, zaczynaliœ-
my siê zastanawiaæ, jaki jest powód, ¿eby tego nie
doprecyzowaæ. Nie dostrzegaliœmy ¿adnych nie-
bezpieczeñstw z tym zwi¹zanych.

Ja w zwi¹zku z wypowiedzi¹ pana profesora Kie-
resa, ¿e prawo niemieckie w tym zakresie brzmi
w podobny sposób jak art. 7, dopowiedzia³bym, ¿e
ja nie przytacza³em tego w tym kontekœcie, ¿e pra-
wo niemieckie jest lepsze czy gorsze, tylko w tym,
¿e tego rodzaju klauzule dodatkowe nie s¹ jakimœ
ewenementem w polskim prawie, bo tego rodzaju
klauzule siê zdarzaj¹. Oczywiœcie Niemcy nie po-
szli dalej, bo oni sankcjonuj¹ zwi¹zki homosek-
sualne, w zwi¹zku z tym nie posunêli siê do tego,
¿eby dalej to doprecyzowaæ. U nas konstytucja mó-
wi inaczej, w zwi¹zku z tym w tej klauzuli szczegó-
³owej chcielibyœmy siê dalej posun¹æ, tak ¿eby
przestrzeganie konstytucji by³o zapewnione.

A chcia³bym jeszcze, skoro te pytania dotyczy³y
tego, czy to jest wystarczaj¹ce, i w kontekœcie wy-
powiedzi mojego szanownego przedmówcy… Otó¿
wtedy, podczas posiedzenia komisji t¹ wiedz¹ je-
szcze nie dysponowaliœmy, a teraz jest to ju¿ wie-
dza publiczna, ¿e oto pani minister Radziszewska
zwróci³a siê do pana ministra Millera, a¿eby spo-
wodowa³ wydanie rozporz¹dzenia, wedle którego
urzêdy stanu cywilnego nie bêd¹ mia³y prawa
¿¹daæ od obywatela polskiego, ¿eby przy pobiera-
niu zaœwiadczenia o mo¿noœci zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego podawa³ z kim ten zwi¹zek zamie-
rza zawrzeæ. No i w zwi¹zku z tym w tej chwili nie
mam cienia w¹tpliwoœci, ¿e to wszystko uk³ada
siê w jedn¹ ca³oœæ. Z jednej strony niedomówienia
w ustawie, a z drugiej strony dzia³ania podjête
przez pani¹ minister Radziszewsk¹. To wszystko
pozwala logicznie rozumowaæ, ¿e na dobr¹ sprawê
jest przyzwolenie na to, ¿eby tylnymi drzwiami
wprowadzaæ do Polski zwi¹zki homoseksualne
i legalizowaæ je. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pytañ nie ma, w zwi¹zku z tym…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

mam pytanie.)
A, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Ja mam pytanie do pana profesora senatora

Kieresa i do pana. Panowie, wy mo¿ecie jeszcze
d³ugo dyskutowaæ, a my mo¿emy siê przys³uchi-
waæ waszej dyskusji, ale problem polega na tym,
¿e… I ka¿dy z was przytacza argumentacjê, z któ-

r¹ mo¿na siê zgodziæ b¹dŸ nie. Ale problem polega
na tym, ¿e ka¿dy obywatel, który bêdzie czyta³ tê
ustawê i jej przepisy, ma rozumieæ, co w niej jest
napisane. Czy pañstwo nie uwa¿acie wiêc, ¿e taka
dyskusja, jaka teraz siê tu przetoczy³a, œwiadczy
o tym, ¿e wy mo¿e siê porozumiecie, ale obywatele
nie, i wyroki mog¹ byæ ró¿ne. Przys³uchiwa³am siê
ostatnio dyskusji z pani¹ £êtowsk¹, ona równie¿
jest zafascynowana prawem niemieckim. Ja te¿
uwa¿am, ¿e z Niemców trzeba braæ przyk³ad, bo
je¿eli chodzi o pewne miêdzynarodowe rozwi¹za-
nia, ³¹cznie z traktatem lizboñskim, to Niemcy na
ka¿dym etapie potrafi¹ o swoje interesy zadbaæ,
potrafi¹ wpisaæ literalnie swój interes i pierwszeñ-
stwo prawa niemieckiego ponad wszystko inne.

Dlaczego my nie mo¿emy wprowadziæ popraw-
ki, która bêdzie jasno precyzowa³a, jak to wszyst-
ko ma byæ w tej ustawie rozumiane, zamiast do-
puszczaæ do takich dyskusji, w których ujawniaj¹
siê tysi¹ce w¹tpliwoœci? Gdyby ich nie by³o, to nie
by³oby ca³ej sprawy w Senacie i nie by³oby takiego
larum po obradach Sejmu, gdzie psim swêdem
przesz³o omawiane rozwi¹zanie. Dlaczego nie
mo¿na przychyliæ siê do takiego rozwi¹zania, za-
miast wrzucaæ do jednego worka wszystko, ³¹cz-
nie z przyk³adami, jakie poda³ pan profesor – choæ
s¹ to, wiadomo, sprawy karane prawnie, nadu¿y-
cia seksualne – i z tym, o czym my dzisiaj rozma-
wiamy? To by³by prosty, czytelny, zrozumia³y, za-
pis. Dlaczego musi byæ tyle dyskusji? Czy nie
mo¿na by by³o tego rzeczywiœcie tak przeg³oso-
waæ, ¿eby mieæ œwiêty spokój i czyste sumienie?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Na pytanie pani Arciszewskiej-Mielewczyk od-

powiada pan profesor Kieres.

Senator Leon Kieres:
Ja stara³em siê odpowiedzieæ na to pytanie pani

senator ju¿ wczeœniej. Chodzi w³aœnie o to, ¿eby
prawo by³o czytelne i zrozumia³e, by ustawa by³a
dla obywatela jasna i czytelna. I ka¿da obca regula-
cja prawna, której stosowanie wywo³ywa³oby w Pol-
sceskutki sprzecznezpodstawowymizasadamipo-
rz¹dku prawnego, by³aby regulacj¹ w Polsce nieo-
bowi¹zuj¹c¹. Ja nie wiem, jak jeszcze czytelniej
mo¿na by wy³o¿yæ tê przys³owiow¹ kawê na ³awê.

Nie chcê ju¿ mówiæ o regu³ach prawa rzymskie-
go, ¿e prawo jest od regulowania, a nie od naucza-
nia, choæ to jest istotne. W tym wypadku roz-
wi¹zania s¹, moim zdaniem, jasne, jednoznaczne
i czytelne, choæ oczywiœcie mo¿na siê z tym nie
zgadzaæ – z tym ¿e nie chcê dalej prowadziæ pole-
miki na ten temat. Mogê tylko zwróciæ pañstwa
uwagê na to… Akurat mam tutaj opiniê jednego
z ekspertów, opiniê na temat prawa niemieckiego
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i prawa francuskiego. W tej opinii wyraŸnie mówi
siê, ¿e mimo i¿, jak s³usznie powiedzia³ pan sena-
tor Piotrowicz, w obydwu tych systemach praw-
nych s¹ legalizowane zwi¹zki partnerskie, nie do-
puszcza siê – z uwagi na art. 6 konstytucji RFN
przewiduj¹cy ochronê ma³¿eñstwa – do kolizyjnej
kwalifikacji zagranicznych ma³¿eñstw homosek-
sualnych pod zakresy norm prawa prywatnego
miêdzynarodowego us tanowionych d la
ma³¿eñstw. Tam te¿ nie ma wprost tego, co tutaj
proponuje Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Tam te¿ jest klauzula porz¹d-
ku publicznego, jest taka sama jak w Polsce, a po-
nadto i doktryna, i orzecznictwo, i interpretacje
tego prawa s¹ po prostu jednoznaczne. Czyli na-
wet jeœli s¹ zalegalizowane zwi¹zki, to nie s¹ to
zwi¹zki podlegaj¹ce kwalifikacji, jak tutaj siê pi-
sze, pod zakresy norm prawa prywatnego miêdzy-
narodowego ustanowionych dla ma³¿eñstw.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê panom senatorom.
Pan senator chce uzupe³niæ. Bardzo proszê…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Gdyby tak by³o, Panie Profesorze, to nie by³oby ty-
le sprzecznych opinii.)

Ale nie dyskutujemy…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

jest to jednoznaczne.)
Pani Senator…

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Odpowiadaj¹c na pytanie pani senator,

chcia³bym powiedzieæ, ¿e ja w pe³ni podzielam
w¹tpliwoœci, które pani wyrazi³a w swoim pyta-
niu, podziela³a te w¹tpliwoœci tak¿e komisja. Wy-
razem tych w¹tpliwoœci jest propozycja, ¿eby do-
precyzowaæ art. 7, tak by zapis by³ jasny i czytel-
ny, a wiêc ¿eby interpretacji nie musia³y dokony-
waæ s¹dy.

Ja chcê podkreœliæ jeszcze jedno. Odwo³ywanie
siê do tego, ¿e w innych systemach prawnych tych
kwestii nie doprecyzowano bli¿ej – choæ ja tego do
koñca nie wiem… Tu trzeba mieæ na uwadze to,
kiedy te akty prawne by³y tworzone. Taki przepis
czy podobnie brzmi¹cy by³ wystarczaj¹cy
w 1965 r. i w pewnych póŸniejszych latach, wtedy
nikogo ta sprawa nie razi³a, bo dla wszystkich
w tamtym czasie by³o oczywiste, ¿e ma³¿eñstwo to
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny. Ale dziœ rzeczywi-
stoœæ wokó³ nas siê zmienia. I my to prawo tworzy-
my dziœ. Gdybyœmy zastawali tak¹ rzeczywistoœæ
prawn¹, to ja bym rozumia³… Ale my dziœ tworzy-
my to prawo i ono ma funkcjonowaæ w przysz³o-
œci, i ma nie rodziæ w¹tpliwoœci. Bo kto potem bê-
dzie rozstrzyga³, co to s¹ podstawowe zasady, czy

coœ jest sprzeczne z zasadami porz¹dku prawne-
go, jaki w ogóle ten porz¹dek prawny jest? No, bê-
d¹ o tym decydowaæ s¹dy, a zapatrywania sê-
dziów mog¹ byæ ró¿ne. My chcemy – i tak zdecydo-
waliœmy podczas obrad komisji – ¿eby ta kwestia
nie budzi³a w¹tpliwoœci, ¿eby w tym prawie w spo-
sób jednoznaczny wszystko to przes¹dziæ.

W zwi¹zku z tym podzielam w¹tpliwoœæ co do
tego, o co jest ta ca³a batalia. Je¿eli rzeczywiœcie
nie chcemy, a¿eby zwi¹zki homoseksualne by³y
legalizowane na terenie Polski, to sprecyzujmy to
jasno. A je¿eli nie chcemy tego uczyniæ, to rodzi siê
przekonanie, ¿e trochê inne intencje nam przy-
œwiecaj¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piesiewicz. Bardzo proszê. Pytanie

do pana senatora Piotrowicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Senatorze, problem jest o wiele powa¿-

niejszy, poniewa¿ ta poprawka proponowana
przez pana senatora mo¿e mieæ bardzo negatywne
konsekwencje…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To jest popraw-
ka komisyjna.)

Komisyjna, tak. Ona mo¿e mieæ daleko id¹ce,
nieomówione przez pana, negatywne konsekwen-
cje. Chodzi o to, ¿e w tej poprawce mówi siê tylko
o ma³¿eñstwie…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie, mówi siê ró-
wnie¿ o zwi¹zkach. Poprawka…)

Chwileczkê, chwileczkê, zaraz, zaraz…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze, proszê pozwoliæ skoñczyæ…)
Pytanie zmierza do tego… W obecnym

brzmieniu ustawy, w wersji, która przysz³a z Se-
jmu, jest mowa o porz¹dku prawnym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest klauzula ge-
neralna, któr¹ zrozumie student pierwszego,
drugiego i trzeciego roku prawa. Tak to jest
w kontekœcie prawa miêdzynarodowego prywat-
nego. A gdybyœmy chcieli to uœciœlaæ, to musieli-
byœmy wstawiæ zakaz poligamii oraz innych za-
chowañ, które w ró¿nych kulturach s¹ akcepto-
walne. I musielibyœmy kazuistycznie wymie-
niaæ, na kilku stronach chyba, najró¿niejsze
zwi¹zki, zachowania… To doprowadzi³yby do te-
go, i¿ prawo miêdzynarodowe prywatne, które
chcemy tutaj przyj¹æ, by³oby zbiorem kazusów
opisuj¹cych ró¿ne zachowania w ró¿nych miej-
scach na œwiecie, w ró¿nych kulturach. My je-
dnak mamy klauzulê generaln¹, która mówi
o porz¹dku prawnym obowi¹zuj¹cym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. I jest to klauzula jas-
na. Zapis konstytucyjny jest zapisem ¿elaznym
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i zapis w kodeksie rodzinnym jest zapisem ¿e-
laznym. Jednak¿e gdybyœmy mieli wprowadzaæ
tu tylko takie doprecyzowanie, o jakim pan mó-
wi, to poprzez taki zapis dopuœcilibyœmy inne
sytuacje z prawa miêdzynarodowego prywatne-
go, które równie¿ na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej s¹ nieakceptowalne. W zwi¹zku z tym
jest to zapis bardzo niebezpieczny. Lex specialis
derogat legi generali, to znaczy dopuszczalibyœ-
my inne sytuacje, które z punktu widzenia kul-
turowego i porz¹dku prawnego s¹ na terenie
Polski niedopuszczalne. Tak ¿e to jest bardzo
niebezpieczna droga.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Mia³by pan senator racjê, gdyby art. 7 brzmia³
tak, jak brzmi poprawka Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji. A ja chcê podkreœliæ, ¿e
poprawka stanowi tylko drugie zdanie dodawane
do tego artyku³u. Zdanie pierwsze jest zachowy-
wane, wiêc oczywiste jest, ¿e poligamia i inne ta-
kie zwi¹zki s¹ sprzeczne z porz¹dkiem prawnym.
I mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to w Polsce i w wielu
krajach europejskich nas otaczaj¹cych niemal re-
gu³¹. Teraz jednak mamy do czynienia z now¹ ja-
koœci¹, bo oto pojawiaj¹ siê zwi¹zki homosek-
sualne, które w otaczaj¹cych nas krajach, w wiêk-
szym lub w mniejszym stopniu, s¹ sankcjonowa-
ne, i my chcemy daæ wyraz naszemu stosunkowi
do tego. Dlatego poprawka do art. 7 nie sprowa-
dza siê tylko do zwi¹zków jednop³ciowych, ale po-
wiada w ten sposób… Bo tak to bêdzie przecie¿
brzmia³o, trzeba ca³y ten przepis czytaæ: „Prawa
obcego nie stosuje siê, je¿eli jego stosowanie mia-
³oby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami
porz¹dku Rzeczypospolitej Polskiej”… Ale ponie-
wa¿ nam szczególnie zale¿y na czymœ, co wobec
kontekstu europejskiego mo¿e byæ problemem,
dodajemy drugie zdanie, mówi¹ce, ¿e w szczegól-
noœci nie stosuje siê przepisów prawa obcego re-
guluj¹cych zwi¹zki osób tej samej p³ci. To jest do-
pe³nienie, wskazanie, ¿e szczególnie na tym nam
zale¿y, a nie wykluczamy tego, ¿e nie chcemy mieæ
na gruncie prawa polskiego takich sytuacji jak
zwi¹zki poligamiczne i inne tego typu. To jest poza
wszelkim sporem.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Ponownie…

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Wiemy o tym, ¿e…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: W³¹cz mikro-

fon.)
…w wielu krajach do zawarcia ma³¿eñstwa wy-

starczy oœwiadczenie jednej ze stron, mê¿czyzny,
prawda? W zwi¹zku z tym tego rodzaju doprecyzo-
wywanie mo¿e u nas doprowadziæ do bardzo nie-
bezpiecznych sytuacji. Je¿eli jednak mówimy wy-
raŸnie o porz¹dku prawnym na terenie Polski, to
wtedy jest jasne.

(Senator Czes³aw Ryszka: Czego wy siê tak boi-
cie?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê o udzielenie odpowiedzi.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Panie Senato-

rze, ta ustawa…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

koszmar.)
Proszê pañstwa, zaraz, zaraz, chwileczkê.
Drodzy Pañstwo, teraz jest czas na zadawanie

pytañ, a nie na dyskusje z miejsca.
Bardzo proszê, je¿eli bêd¹ w¹tpliwoœci, mo¿e-

my zadawaæ pytania panu senatorowi sprawo-
zdawcy, najprawdopodobniej bêdzie jeszcze wy-
powiada³ siê przedstawiciel Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci. Tak wiêc bêdziecie mieli pañstwo
okazjê zadania dalszych pytañ.

Bardzo proszê o spokojny tok obradowania.
Dobrze?

Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.
JakokolejnyzadapytaniepansenatorZientarski.
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
To, o czym by³ uprzejmy wspomnieæ pan sena-

tor Piesiewicz, dotyczy treœci i formy czynnoœci
prawnych. Ustawa, jak¹ jest prawo prywatne
miêdzynarodowe, jest ustaw¹ kolizyjn¹ i tych
kwestii nie rozstrzyga, a jedynie decyduje o tym,
jakie prawo nale¿y zastosowaæ.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale o tym, co jest
ma³¿eñstwem, decyduje pañstwo polskie.)

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

Senator Piotr Zientarski:
W³aœnie o to te¿ chcia³em zapytaæ. Pan jako

prawnik ma w³aœnie œwiadomoœæ, ¿e prawo pry-
watne miêdzynarodowe niczego nie legalizuje,
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a jedynie stwarza, przedstawia normy kolizyjne.
Mnie interesuje jedna kwestia, podstawowa w³a-
œciwie.

Skoro mówimy o przepisie prawa w randze
ustawy i mamy to wprowadziæ, a art. 7 w³aœnie od-
wo³uje siê do podstawowych zasad porz¹dku pra-
wnego, to w takim razie, jaka norma, stanowi¹ca
o podstawowym porz¹dku prawnym, mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ norma konstytucyjna? Proszê odpo-
wiedzieæ.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

W takim razie, w jakim innym akcie prawnym,
jeœli nie w konstytucji, zawarte s¹ podstawowe za-
sady porz¹dku prawnego, do którego siê w³aœnie
odwo³uje art. 7? Pytam: w jakim innym akcie?

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
To pytanie traktujê jako retoryczne…
(Senator Piotr Zientarski: No w³aœnie.)
…bo nie tylko prawnik, ale i przeciêtny obywa-

tel wie o tym, ¿e najwy¿szym prawem Rzeczypo-
spolitej jest konstytucja. Jednak konstytucja nie
zabrania tego, ¿eby pewne rzeczy zosta³y doprecy-
zowane i uœciœlone w konkretnych ustawach.

(Senator Piotr Zientarski: Konstytucja przed-
stawia, co to jest ma³¿eñstwo…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, proszê pozwoliæ…)

(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze, trze-
ba postawiæ sprawê uczciwie.)

Pewne rzeczy wy³uszczê podczas swojego póŸ-
niejszego wyst¹pienia, w którym zaprezentujê
w³asne przemyœlenia, a nie przemyœlenia komi-
syjne.

(Senator Piotr Zientarski: Jest hierarchia syste-
mu, hierarchia systemu prawnego.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyñski: Bez nerwów.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o udzielenie…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Tak, ju¿…)
(Senator Piotr Zientarski: No nie.)
(Senator Jan Dobrzyñski: Po co te nerwy?)
(Senator Piotr Zientarski: To po co robiæ wodê

z mózgu?)
Ju¿ pan senator zakoñczy³.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: W zasadzie tyle

mia³em do powiedzenia na ten temat.)
Proszê pañstwa, proszê pañstwa, jeszcze raz…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ta postawa jest
przeciwko konstytucji.)

Zakoñczyliœmy zadawanie pytañ.
Dziêkujê panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
(Rozmowy na sali)
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci. W imieniu ministra spra-
wiedliwoœci… Ju¿ widzê, ¿e zmierza do nas pan
minister Zbigniew Wrona.

Bardzo prosimy, zapraszamy na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e akurat tutaj nie trzeba nikogo przeko-

nywaæ, ¿e ustawa – Prawo prywatne miêdzynarodo-
we jest po prostu potrzebn¹ ustaw¹, bo pomimo
znacz¹cych postêpów prawa europejskiego – bo-
wiemRzymI,RzymII czy inneaktyw³aœciwiepowoli
zastêpuj¹, wype³niaj¹ tê materiê, któr¹ zajmuje siê
prawo prywatne miêdzynarodowe – nie osi¹gniêto
jednak takiego stanu, ¿eby mo¿na by³o powiedzieæ,
¿e ta ustawa jest niepotrzebna. Ona jest bardzo po-
trzebna. Zreszt¹ przekonywa³em siê o tym wielo-
krotnie, rozmawiaj¹c z moimi kolegami z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, którzy wykazywali mi,
¿e uchwlenie tej ustawy jest absolutnie konieczne.
Wobec tego nie bêdê d³u¿ej rozwija³ tego tematu.

Przypomnê, ¿e ta ustawa zosta³a przygotowana
w³aœciwie w tym kszta³cie, praktycznie rzecz bior¹c,
nawet jeszcze przez poprzedni rz¹d. Mo¿na tak po-
wiedzieæ. I w zasadzie osi¹gnê³a bardzo wysoki sto-
pieñ zaawansowania w procesie legislacyjnym, bo
by³a ju¿ prezentowana na posiedzeniu Rady Mini-
strów. W ci¹gu tego ca³ego procesu legislacyjnego
nikt nie dostrzega³ problemu, dopiero w ostatniej
fazie, kiedy ju¿ by³a rozpatrywana na posiedzeniu
Rady Ministrów, wzglêdy polityczne sprawi³y, ¿e
ówczesny rz¹d wycofa³ siê z tego pogl¹du.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po
drodze zdarzy³o siê g³osowanie.)

Nie dostrzegajmy zatem problemów tam, gdzie
ich nie ma. Ta ustawa jest potrzebna i muszê tu
powtórzyæ to, co by³o wielokrotnie mówione…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: G³o-
sowanie siê zdarzy³o po drodze.)

…bowiem to, o co nam chodzi, i to, z czym siê
w pe³ni uto¿samia rz¹d, czyli ochrona wartoœci
konstytucyjnych, wartoœci ma³¿eñstwa jako
zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, jest w pe³ni zabez-
pieczone. To jest w pe³ni zabezpieczone, tak jak
i inne wartoœci konstytucyjne, i inne, których s¹
dziesi¹tki, jeœli nie setki, a które wynikaj¹ z pod-
stawowych zasad porz¹dku prawnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zawartych oczywiœcie w konsty-
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tucji, a jeœli nie w konstytucji, to w ustawach. I te-
raz jakiekolwiek uzupe³nianie tej klauzuli mo¿e
sprowadziæ, o czym te¿ ju¿ by³a mowa, wy³¹cznie
k³opoty. Wybieranie czegoœ zawsze rodzi pytanie:
a dlaczego to zosta³o wybrane, a nie coœ innego, bo
jeszcze nie zabezpieczyliœmy siê przed jakimœ in-
nym niebezpieczeñstwem. To po prostu mo¿e ro-
dziæ du¿o wiêcej k³opotów.

Pan profesor Kieres mówi³ o groŸbie wyk³adni
a contrario iwpe³ninale¿y siê zgodziæ z tymiobawa-
mi. Bêdziemy mieli wielkie k³opoty, ¿eby wyt³uma-
czyæ, jak nale¿y rozumieæ klauzulê porz¹dku publi-
cznego, je¿eli uzupe³nialibyœmy j¹ w jakikolwiek
sposób, a zw³aszcza w taki sposób, który zosta³ za-
proponowany przez Komisjê Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji. Pan senator Piotrowski…

(Senator Piotr Zientarski: Piotrowicz.)
O, przepraszam bardzo, oczywiœcie. To by³o

przejêzyczenie.
Doskonale znam i ceniê pana senatora Piotro-

wicza, ale nie mogê siê z nim zgodziæ co do tego, ¿e
klauzula porz¹dku publicznego nie zabezpiecza.
Dlaczego, jego zdaniem, nie zabezpiecza? On za-
pyta³: a kto bêdzie mia³ orzekaæ?

Drogi Panie Senatorze, we wszystkich spra-
wach, kiedy s¹ jakieœ w¹tpliwoœci, orzekaj¹ organy
pañstwa polskiego i w ostatecznoœci orzeka s¹d
polski, to jest wszystko pod wzglêdem procedury…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale oddaje mienie
Niemcom, jak na Mazowszu.)

…w pe³ni zabezpieczone.
By³y tutaj podawane przyk³ady zupe³nie niea-

dekwatne do tej sytuacji. Sprawa Alicji Tysi¹c
w ogóle nie jest kwesti¹ prawa prywatnego, bo tu-
taj by³ problem dopuszczalnoœci aborcji, tak wiêc
by³a to kwestia przepisów aborcyjnych, które s¹
przepisami publicznoprawnymi, a nie cywilno-
prawnymi, a tutaj mamy do czynienia z cywilisty-
k¹. Trybuna³ strasburski nie ocenia³ zgodnoœci
polskich przepisów aborcyjnych z jakimiœ innymi
normami prawa europejskiego, a jedynie powie-
dzia³, ¿e te prawa, które my ju¿ mamy zapisane –
czy nam siê to podoba, czy nie, to nie jest przed-
miotem naszej dyskusji – nie zosta³y w pe³ni do-
trzymane. Zupe³nie inny by³ tu przedmiot orze-
czenia, inna ga³¹Ÿ prawa, inna materia.

Jakiekolwiek ³atwe przenoszenie czegokolwiek
jest tutaj zupe³nie nieuprawnione, bo mówimy
o czymœ innym. Mówimy o prawach cywilnych,
o prawie prywatnym, o tym, ¿e musimy mieæ usta-
wê, która w XXI w. jednoznacznie powie nam, jak¹
normê obcego systemu prawnego musimy wzi¹æ
pod uwagê przy ocenie danego przypadku. Mó-
wi¹c „musimy wzi¹æ pod uwagê”, nie uto¿samiam
tego z pojêciem „musimy zastosowaæ”, bo to s¹
dwie ró¿ne rzeczy. My musimy wzi¹æ pod uwagê,
musimy wiedzieæ – i to nam mówi prawo prywatne
miêdzynarodowe – przez pryzmat jakich obcych

przepisów prawnych mamy w pierwszym oceniæ
dany stosunek prawny, tê sytuacjê ¿yciow¹ kon-
kretnych ludzi. I dopiero wtedy, gdy to bêdziemy
wiedzieæ, mo¿emy i musimy siê zastanowiæ, to jest
nasz obowi¹zek, czy ta zasada, ten przepis prawa
jest zgodny z podstawowymi zasadami porz¹dku
prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta poprawka, Wysoki Senacie, mówiê to z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹, stworzy ogromn¹ wyrwê, lu-
kê, dziurê – mo¿na nazywaæ to ró¿nie, ale to wszy-
stko znaczy w gruncie rzeczy to samo – w systemie
prawa, poniewa¿, Wysoki Senacie, w ogóle nie bê-
dziemy mieli mo¿liwoœci porównania konsekwen-
cji stosowania tych norm obcych z zasadami pol-
skiego porz¹dku prawnego. Na œlepo, jak byœmy
ciêli na oœlep brzytw¹, pozbawiamy siê mo¿liwo-
œci oceny, czy dana sytuacja jest zgodna, czy jest
niezgodna z podstawowymi zasadami polskiego
porz¹dku prawnego.

Chcê tutaj zwróciæ uwagê na jeszcze jedno. My
nieporównujemyabstrakcyjnegobrzmieniaprzepi-
su obcego z abstrakcyjn¹ treœci¹ przepisu polskie-
go, tylko porównujemy konsekwencje. To jest, pro-
szê pañstwa, Wysoki Senacie, zasada, która nie zo-
sta³a wymyœlona w tej ustawie. Tak zawsze by³o i to
musi tak byæ, ¿e bierzemy pod lupê konkretn¹ sy-
tuacjê i badamy, czy konsekwencje zastosowania
prawa obcego dadz¹ siê pogodziæ – bior¹c pod uwa-
gê równie¿ sytuacjê ¿yciow¹, praktyczn¹ – z podsta-
wowymi zasadami polskiego porz¹dku prawnego,
czy siê nie dadz¹ pogodziæ. I jak my… Gdyby Wysoki
Senat… Je¿eli poprawka, któr¹ zaproponowa³ pan
senator Piotrowicz, oczywiœcie poprzez komisjê, zo-
sta³aby wprowadzona, a w imieniu ministra spra-
wiedliwoœci proszê, aby siê tak nie sta³o, to my byœ-
my siê pozbawili mo¿liwoœci oceny tych skutków,
konsekwencji, równie¿ ¿yciowych, które wywo³a³o-
by zastosowanie prawa obcego, przez pryzmat pol-
skiego porz¹dku prawnego, jego podstawowych za-
sad. Na tym bêdzie polega³a luka prawna, na tym
bêdzie polega³a zasadnicza, nie waham siê tak po-
wiedzieæ, u³omnoœæ tej ustawy, gdyby ta poprawka
zosta³a wprowadzona.

Ale ¿eby przejœæ teraz ju¿ na grunt bardziej
konkretny: to doprowadzi do sytuacji paradok-
salnych, konsekwencje bêd¹ paradoksalne. Bar-
dzo mnie cieszy, ¿e pan senator Andrzejewski za-
uwa¿y³ te konsekwencje. Przecie¿ przez tak¹ lu-
kê my pozbawimy siê mo¿liwoœci oceny, czy mo¿-
liwe jest zawarcie w Polsce drugiego ma³¿eñstwa
czy te¿ zwi¹zku heteroseksualnego w sytuacji,
gdy ktoœ zagranic¹ zawar³ zwi¹zek, który oczywi-
œcie w Polsce nie jest ma³¿eñstwem i nie bêdzie
uznawany za ma³¿eñstwo, ale zgodnie z tamtym
prawem, na przyk³ad holenderskim czy hiszpañ-
skim, czy niemieckim, czy skandynawskim…
A dlaczego siê pozbawimy? Bo ta poprawka
brzmi: „W szczególnoœci nie stosuje siê przepi-
sów prawa obcego reguluj¹cych zwi¹zki osób tej
samej p³ci”. A przecie¿ na przyk³ad w prawie ho-
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lenderskim jest zakaz zawierania nowego
ma³¿eñstwa czy nowego zwi¹zku, jakkolwiek by
siê on nazywa³. Je¿eli chodzi nam o to, ¿eby pol-
skie prawo, polski urzêdnik stanu cywilnego nie
móg³ braæ pod uwagê w ogóle faktu, ¿e na przy-
k³ad ktoœ jest w zwi¹zku ma³¿eñskim, oczywiœcie
w Polsce nieuznawanym, ale jednak w zwi¹zku,
w którymœ z krajów skandynawskich czy te¿
w Hiszpanii, to oczywiœcie ta poprawka stwarza
pe³n¹ mo¿liwoœæ zaistnienia takiego ba³aganu
prawnego. To jest po prostu konsekwencja… Je-
¿eli Wysokiej Izbie chodzi o to, ¿eby dopuœciæ do
takiej sytuacji ba³aganu prawnego, to oczywiœcie
ta poprawka mog³aby temu s³u¿yæ.

Powiem tak. Nie ma najmniejszych obaw co do
tego, ¿e uznawane by³yby przez prawo polskie kon-
sekwencje, które s¹ niezgodne z art. 18 konstytucji
i z art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego. Pojê-
cie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety
jest w pe³ni chronione. Kwestia innych uregulo-
wañ, o czym te¿ tu by³a mowa, dotycz¹cych rów-
nie¿ urzêdów stanu cywilnego, to jest kwestia pra-
wa o aktach stanu cywilnego, nie jest to materia
prawa prywatnego miêdzynarodowego. Oczywi-
œcie tutaj mo¿na siê zastanawiaæ, czy nie nale¿y
uzupe³niæ ustawy, ale to nie jest oczywiœcie ustawa
– Prawo prywatne miêdzynarodowe.

¯eby nie przed³u¿aæ, Wysoki Senacie, mojego
wyst¹pienia, powiem, ¿e jestem gotów do odpo-
wiedzi na jakieœ pytania. A te wartoœci, które ja
podzielam, które podziela minister sprawiedliwo-
œci, które podziela rz¹d i które s¹ wyrazem warto-
œci konstytucyjnych wprost zapisanych, nie mog¹
budziæ w¹tpliwoœci i s¹ w pe³ni zabezpieczone.
Dlatego ta poprawka jest niezasadna.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie? Po kolei: pan senator Andrzejewski, senator
Wojciechowski, Dobrzyñski…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
siê zg³asza³am, Pani Marsza³ek.)

…pani senator Arciszewska-Mielewczyk…
(Rozmowy na sali)
Sprawiedliwie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

by³am druga, po senatorze Andrzejewskim.)
…senator Ryszka.
Bardzo proszê, Panie Senatorze Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jaki jest stosunek tego projektu w uzasadnie-

niu do krytycznej opinii S¹du Najwy¿szego na te-
mat projektu tej ustawy? Przypomnê, ¿e on by³
rozpatrywany przez Biuro Analiz Sejmowych.

Mam opiniê z grudnia 2008 r., kiedy negatywne
stanowisko wobec tego projektu i tego rozwi¹za-
nia zaj¹³ S¹d Najwy¿szy. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy, a jeœli tak, to w jakim za-
kresie, poza konstytucj¹ oczywiœcie, prymat pra-
wa miêdzynarodowego, w tym rozporz¹dzeñ pra-
wa unijnego, wp³ywa na interpretacjê tych przepi-
sów jako podrzêdnych w stosunku do rozpo-
rz¹dzenia Rzym I i Rzym II, które normuj¹ insty-
tucje czêœci ogólnej, takie jak klauzula porz¹dku
publicznego, odes³anie, prawo niejednolite? Bo
mamy nadrzêdn¹ regulacjê ju¿ w rozporz¹dze-
niach Unii Europejskiej, która ma pierwszeñstwo
przed tym, co zrobimy w tej ustawie, a nie ma pier-
wszeñstwa przed konstytucj¹. Dlaczego odwo³u-
jemy siê tutaj do enigmatycznych zasad itd., kie-
dy mamy konstytucjê? W ostatniej interpretacji
zgodnoœci z konstytucj¹ traktatu lizboñskiego
punktem odniesienia wyraŸnie nie jest polski po-
rz¹dek prawny i zasady tu obowi¹zuj¹ce, ale po-
zytywistyczny punkt odniesienia do konstytucji,
zasad konstytucyjnych. W projekcie pomija siê to,
¿e to jest konstytucja. Skoro mamy tylko punkt
odniesienia do regulacji prawnej podkonstytucyj-
nej, a prawo miêdzynarodowe prywatne jest regu-
lacj¹ podkonstytucyjn¹, to i tak klauzula porz¹d-
ku publicznego bêdzie stosowana tak, jak jest sto-
sowana w Unii. Jak orzeka Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci, tam istnieje mo¿liwoœæ kognicji,
oczywiœcie w okreœlonym trybie legitymacji proce-
sowej w tym zakresie, ale istnieje. W traktacie liz-
boñskim ta kognicja Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci nie zatrzymuje siê na zgodnoœci
z konstytucj¹, jest samo self executing. Oczywi-
œcie to s¹ skomplikowane zagadnienia, ale wydaje
mi siê, ¿e dotykamy tu materii, która nie powinna
byæ tak bezrefleksyjnie przepisana. Klauzula po-
rz¹dku publicznego z okresu poprzedniego prawa
miêdzynarodowego prywatnego i ta dzisiejsza s¹
oparte na innych kryteriach.

A wiêc mam te dwa pytania. Dlaczego nie do
konstytucji, tylko do jakichœ enigmatycznych,
ogólnych zasad… I czemu szkodzi doprecyzowanie
– to jest trzecie pytanie – do instytucji, któr¹ wpro-
wadza traktat lizboñski, ograniczaj¹c j¹ tylko i wy-
³¹cznie do dziedziny regulacji stosunków pieniê¿-
nych, a mianowicie zatrzymania mocy obowi¹zu-
j¹cej treœci nadrzêdnego prawa unijnego na krajo-
wym porz¹dku prawnym i trybie akceptacji przez
krajowy porz¹dek prawny, czyli adopcji, przepra-
szam, adaptacji, to siê teraz inaczej nazywa? Tam
jest taka instytucja, ona jest ograniczona, ale jest
wprowadzona jako instytucja prawna.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, przypominam, ¿e regulamin przewiduje jed-
n¹ minutê.)

Tak. Ja tylko gwoli wyjaœnienia chcia³em zadaæ
te trzy pytania.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Rozumiem,
ale bardzo proszê…)
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Przede wszystkim chodzi mi o to, czy ta negaty-
wna opinia S¹du Najwy¿szego w ogóle by³a rozpa-
trywana. To jedno. Drugie. Jak siê ma w regulo-
wanym obszarze nadrzêdnoœæ rozporz¹dzeñ
Rzym I i Rzym II w zakresie tych klauzul, które my
tu sobie stanowimy w stopniu podrzêdnym…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: …w stosunku do

prawa unijnego?)
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ta opinia S¹du Najwy¿szego oczywiœcie by³a
rozpatrywana, ale ona w ogóle nie dotyczy tych
kwestii, o których debatuje Wysoka Izba, w opinii
S¹du Najwy¿szego nie by³a podnoszona kwestia
zagro¿enia dla ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety
i mê¿czyzny.

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest szersze,
pars pro toto.)

Poruszane tam by³y inne kwestie, dotycz¹ce te-
go, o czym mówi³em na pocz¹tku, czy dynamicznie
rozwijaj¹ce siê prawo europejskie nie prowadzi do
tego, ¿e ustawa – Prawo prywatne miêdzynarodo-
we mo¿e byæ w zasadzie zbêdna. Otó¿ na pocz¹tku
mówi³em o tym, ¿e impet tego rozwoju nie okaza³
siê a¿ tak du¿y, ¿eby mo¿na by³o mówiæ o tym, ¿e
prawo prywatne miêdzynarodowe jest zbêdne, bo
nie wszystkie sytuacje kolizyjne s¹ uregulowane
w unijnych rozporz¹dzeniach Rzym I i Rzym II. Na-
dal pozostaj¹ obszary, w których konieczne s¹ re-
gulacje prawa prywatnego miêdzynarodowego.
Zreszt¹ ta opinia równie¿ poprzedniego rz¹du nie
powstrzyma³a przed kontynuowaniem prac nad t¹
ustaw¹.

A je¿eli chodzi o rozporz¹dzenia prawa unijne-
go, to oczywiœcie prawo prywatne miêdzynarodo-
we ma zastosowanie wtedy, gdy te rozporz¹dzenia
nie maj¹ zastosowania, to prawda, tyle ¿e my nie
wchodzimy w tê materiê, bo przedmiotem naszej
regulacji jest ten obszar, który nam zosta³ niejako
do wype³nienia t¹ regulacj¹. Tak mo¿na by by³o
odpowiedzieæ na te pytania.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski. Do dyspozycji jest

jedna minuta.
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie natury dosyæ fundamental-

nej. Bardzo czêsto zastanawiamy siê nad tym, co
ustawodawca mia³ na myœli, o co chodzi³o usta-
wodawcy, posi³kujemy siê komentarzami do po-
szczególnych kodeksów, ustaw itd. A czy zw³asz-
cza w takim przypadku nie by³oby zasadne, aby
te podstawowe zasady, chocia¿by to, o czym dys-
kutujemy, czy wa¿niejsze jest prawo miêdzyna-
rodowe, czy konstytucja, zawrzeæ w jakiejœ, nie
wiem, preambule, we wstêpie, w artykule zero-
wym czy synopsisie, jakkolwiek to nazwaæ? Myœ-
lê, ¿e u³atwi³oby to stosowanie prawa, równie¿
przez osoby, które z regu³y prawnikami nie s¹,
chocia¿by przez wspomnianego urzêdnika stanu
cywilnego. Co pan minister myœli o czymœ takim?
Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Te kwestie s¹ w istocie ju¿ rozwi¹zane przez

konstytucjê. Konstytucja jest najwy¿szym pra-
wem Rzeczypospolitej. Byæ mo¿e dostrze¿ono tu
pewn¹ potrzebê regulacji. S¹ w Sejmie projekty,
bodaj¿e dwa, jeden albo dwa, w ka¿dym razie s¹
projekty, które zmierzaj¹ do poddania kognicji
Trybuna³u Konstytucyjnego przepisów prawa
miêdzynarodowego czy te¿ prawa Unii, ale oczy-
wiœcie nie jest to materia prawa prywatnego miê-
dzynarodowego. W ustawie nie da uregulowaæ
hierarchii Ÿróde³ prawa, to jest materia konstytu-
cyjna, konstytucja okreœla hierarchiê Ÿróde³ pra-
wa. Ustawa jest tylko jednym ze Ÿróde³ prawa,
bardzo wa¿nym, na podstawie którego mog¹ byæ
nak³adane na podmioty fizyczne i prawne obo-
wi¹zki, mog¹ byæ gwarantowane pewne prawa,
roszczenia itd., ale to nie jest jedyne Ÿród³o prawa.
Istnieje prawo organizacji miêdzynarodowej, któ-
rej Polska jest cz³onkiem, istnieje prawo miêdzy-
narodowe. Niezale¿nie od tego najwy¿szym pra-
wem w hierarchii Ÿróde³ prawa jest konstytucja
i organy stosuj¹ce prawo tak powinny interpreto-
waæ tê hierarchiê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Dobrzyñskiego. Na-

stêpnie pan senator Ryszka.
Proszê.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja nie zgadzam siê z ocen¹ po-

prawki zaproponowanej przez komisjê. Myœlê, ¿e
pan troszeczkê siê zagalopowa³, oceniaj¹c tê po-
prawkê…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-
szê o zadanie pytania, nie o ocenê.)

…a poniek¹d te¿ komisjê jako ba³aganiarsk¹,
tworz¹c¹ wyrwê, lukê. Nie przystoi to naprawdê,
Panie Ministrze, w wypowiedziach tak wysokiej
rangi urzêdnika pañstwowego. Chcia³bym to tyl-
ko zaznaczyæ.

Byliœmy œwiadkami na pewno pouczaj¹cej
i ciekawej dyskusji pana Piotrowicza i pana Kie-
resa. Ja chcia³bym, Panie Ministrze, ¿ebyœmy ze-
szli kilka poziomów ni¿ej i porozmawiali trosze-
czkê na temat spraw administracyjnych, tak to
nazwê bardzo ogólnie, lokalowych. Otó¿ wyob-
raŸmy sobie tak¹ sytuacjê. Przyje¿d¿aj¹ do nas,
do naszego kraju ludzie ¿yj¹cy w zwi¹zkach par-
tnerskich, którzy maj¹ dzieci, na przyk³ad z Ho-
landii czy z innego kraju. Z tego, co rozumiem,
mog¹ kupiæ mieszkanie, mog¹ ewentualnie je
wynaj¹æ, mog¹ byæ cz³onkami spó³dzielni, w któ-
rej mogliby nabyæ mieszkanie, oczywiœcie mog¹
siê zameldowaæ i skierowaæ swoje dzieci do szkó³
czy przedszkoli. Oczywiœcie mog¹ w naszym kra-
ju pracowaæ i funkcjonowaæ bez tej otoczki, ¿e
tak powiem, o której tu mówiliœmy, tak zwanej
maj¹tkowej. Ci ludzie mog¹ równie dobrze fun-
kcjonowaæ w naszym kraju, naprawdê bez ogra-
niczeñ, mam na myœli ograniczenia iloœciowe, je-
dnoczeœnie nie musz¹ a¿ tak kierowaæ siê spra-
wami maj¹tkowymi, o których tu mówiliœmy,
gdy¿ mog¹ mieæ maj¹tek za granic¹. Czy mo¿li-
woœci, o których tu mówi³em, w tym przypadku
s¹ uzasadnione?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, bardzo proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam taki problem. Mianowi-

cie w wielu pañstwach Unii Europejskiej zwi¹zki
partnerskie osób tej samej p³ci s¹ ju¿ instytucj¹
prawn¹, s¹ te¿ rezolucje Parlamentu Europej-
skiego zmierzaj¹ce do tego, aby wszystkie kraje
przyjê³y podobne rozwi¹zania prawne. Zatem
wkrótce – zreszt¹ ju¿ tak jest – bêdzie nacisk tak¿e
na Polskê, abyœmy takie prawo przyjêli. Czy w tej
sytuacji nie jest zasadne, aby w tym akcie praw-
nym, w prawie prywatnym miêdzynarodowym
podkreœliæ znaczenie polskiej konstytucji? Mo¿na
tê poprawkê zmodyfikowaæ, ale ona niczym nie

grozi, jedynie okreœleniem, nazwaniem nas ho-
mofobami.To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. W art. 90 konstytucji Polska
zrzeka siê niektórych kompetencji na rzecz insty-
tucji miêdzynarodowych. Czy ktoœ nie bêdzie pró-
bowa³ obj¹æ tym artyku³em rozwi¹zañ, które mog-
³yby zmierzaæ do os³abienia zapiu art. 18 konsty-
tucji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o udzielenie odpowiedzi.
(Senator Czes³aw Ryszka: …o bardzo jasn¹ od-

powiedŸ. Art. 90 absolutnie nie ma zwi¹zku z pra-
wem prywatnym miêdzynarodowym.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pan senator Dobrzyñski zarzuci³ mi, ¿e mó-

wienie o luce w prawie jest czymœ niestosownym.
Ja u¿y³em s³ów „luka w prawie”, powiedzia³em,
¿e ustawa bêdzie dziurawa, ale to s¹ zwroty te-
chniczne, przyjête w prawie i nie widzê w tym nic
niestosownego. By³oby raczej niestosowne, gdy-
bym nie dostrzeg³ niebezpieczeñstwa dla porz¹d-
ku prawnego. A ¿e przeciwieñstwem porz¹dku
jest ba³agan, wiêc nie widzê te¿ nic niestosowne-
go w u¿yciu s³owa „ba³agan”. Ja nie u¿y³em s³owa
„ba³aganiarski”, powiedzia³em tylko, ¿e móg³by
panowaæ pewien ba³agan, nieporz¹dek, bo ba³a-
gan jest przeciwieñstwem porz¹dku, a zale¿y mi
na tym, aby polski system prawny by³ uporz¹d-
kowany i mia³ jasno okreœlone zasady, dotyczy to
tak¿e hierarchii Ÿróde³ prawa. Zale¿y mi te¿ na
tym, abyœmy nie znaleŸli siê w sytuacji, w której
nie bêdziemy w stanie oceniæ konsekwencji pra-
wnych wywo³anych przez jak¹œ normê prawa ob-
cego, dlatego ¿e polska ustawa – Prawo prywatne
miêdzynarodowe bêdzie zawiera³a lukê prawn¹,
która uniemo¿liwi nam zbadanie, ocenê konsek-
wencji, skutków prawnych zastosowania obcej
normy w polskim systemie prawnym. A unie-
mo¿liwi nam to dlatego – jeszcze raz do tego wró-
cê – ¿e ta poprawka proponuje twardy zakaz sto-
sowania pewnego istotnego segmentu regulacji
prawnoprywatnych. Taka luka prawna unie-
mo¿liwi stwierdzenie, czy konsekwencji wywo³a-
nych przez te przepisy w konkretnym, ocenia-
nym przypadku, rzeczywiœcie nie da siê zaakcep-
towaæ, bo s¹ niezgodne z zasadami polskiego po-
rz¹dku prawnego.

Pan senator mówi³ te¿ o mo¿liwoœci wynajmo-
wania mieszkañ itd. Oczywiœcie, ¿e jest to mo¿li-
we. Mo¿liwe jest nabywanie nieruchomoœci, wy-
najmowanie… Te kwestie w ogóle nie maj¹ ¿adne-
go zwi¹zku z debat¹ na temat tej poprawki i na te-
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mat tego, co od pocz¹tku przez osoby maj¹ce w¹t-
pliwoœci by³o podnoszone, to znaczy, nie maj¹ nic
wspólnego z pe³n¹ gwarancj¹ konstytucyjn¹
i gwarancj¹ równie¿ z tej ustawy, poprzez art. 7,
ma³¿eñstwa jako zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety. Ta
wartoœæ jest zabezpieczona. Na ile te osoby bêd¹
mog³y kupowaæ… Tutaj nie ma ¿adnych ograni-
czeñ, one na ogólnych zasadach mog¹ nabywaæ
prawa maj¹tkowe.

Pan senator Ryszka pyta³, czy coœ nas zmusza
do przyjmowania regulacji innych… Oczywiœcie,
¿e nie. I wyrazem tego, ¿e do niczego nie jesteœmy
zmuszani, jest ta klauzula porz¹dku publicznego
czy te¿ porz¹dku prawnego. Chodzi o art. 7. Ona
pozwala oceniæ realne konsekwencje, jakie po-
wstan¹ w konkretnym przypadku, w œwietle za-
sad naszego porz¹dku prawnego. Nic nas nie
zmusza… I ta klauzula zabezpiecza tê sytuacjê,
¿eby nas nic nie zmusza³o do przyjmowania roz-
wi¹zañ, które nie s¹ zgodne z podstawowymi za-
sadami naszego porz¹dku prawnego. Czy warto
podkreœliæ stosowanie zapisów konstytucji
w ustawie – Prawo prywatne miêdzynarodowe?
Wed³ug mnie nie warto, bo to deprecjonuje… Nie
ma te¿ ¿adnego uzasadnienia prawnego, mówiê to
jako prawnik. Ta kwestia ma wymiar szerszy. Bo
na tej zasadzie moglibyœmy w co drugiej, w co
trzeciej, a mo¿e nawet w ka¿dej ustawie przywo³y-
waæ konstytucjê. To przecie¿ rozbi³oby logikê sys-
temu prawnego. Nie ma najmniejszej potrzeby,
¿ebyœmy przywo³ywali konstytucjê w ustawie, bo
z podstawowych zasad porz¹dku konstytucyjne-
go w sposób oczywisty wynika jej prymat, obo-
wi¹zek stosowania jej zapisów i obowi¹zek oce-
niania wszystkich regulacji prawnych w œwietle
jej zasad. Co wiêcej, art. 8, o czym pan profesor
Kieres przypomina³ – to jest jedna ze zdobyczy
polskiej konstytucji – przewiduje obowi¹zek bez-
poœredniego stosowania zapisów konstytucji. Ta
mo¿liwoœæ, ten obowi¹zek, jest przede wszystkim
obowi¹zkiem s¹dów i to s¹dy bêd¹ oceniaæ w razie
w¹tpliwoœci konkretne sytuacje.

Jeszcze raz powiem o tym, co ju¿ by³o zreszt¹
mówione… Pan senator Piotrowicz podkreœla³ ar-
gument, ¿e teraz niczego nie zmieniamy w stosun-
ku do sformu³owania klauzuli porz¹dku publicz-
nego z lat szeœædziesi¹tych, bo wtedy by³a uchwa-
lona ustawa – Prawo prywatne miêdzynarodowe.
To dzisiaj nic nie znaczy, poniewa¿ zmieni³o siê
wiele… W³aœnie o to chodzi, ¿e nie poda³ ¿adnych
dowodów, bo ich nie ma. Mimo tego, ¿e rzeczywi-
œcie wiele w tym zakresie w innych pañstwach siê
zmienia, my do takich zmian nie jesteœmy zmu-
szeni. Nikt nie planuje przecie¿ zmiany konstytu-
cji w tym zakresie. Nie by³o jednak ¿adnych
spraw, które by wskazywa³y na istnienie realnego
problemu. Nie by³o takich spraw, Panie Senato-
rze. A kwestia klauzuli… Tutaj siê wiele wymyœliæ

nie da. To jest przepis, który ma swoj¹ historiê, on
musi byæ pojemny i on musi umo¿liwiaæ konfron-
towanie wszystkich wartoœci chronionych przez
polski system prawny… Nie mo¿e byæ tak, ¿e so-
bie wybieramy, ¿e dzisiaj wybierzemy sobie jak¹œ
jedn¹ wartoœæ, a inne pozostawimy na uboczu. To
zawsze bêdzie budzi³o w¹tpliwoœci i pokusê nie-
koñcz¹cych siê pytañ i rozwa¿añ, dlaczego nie
mówimy o innych wartoœciach, czy te inne s¹ go-
rzej chronione. By³a tu mowa o takich warto-
œciach jak równouprawnienie ma³¿onków. S¹ ró¿-
ne systemy prawne, co dla wszystkich chyba jest
jasne. S¹ takie systemy prawne, w których kobie-
ta z chwil¹ zam¹¿pójœcia traci zdolnoœæ do czyn-
noœci prawnych. S¹ systemy prawne, w których
mo¿liwe s¹ ma³¿eñstwa starszych panów z ma³y-
mi dziewczynkami. Tracenie z pola widzenia tej
problematyki i skupienie siê tylko i wy³¹cznie na
kwestii, która jest zabezpieczona – jeszcze raz
podkreœlam, to jest prawid³owo w polskim syste-
mie prawnym, w polskiej konstytucji, rozstrzyg-
niête – jest naprawdê… Taka poprawka po prostu
jest szkodliwa. Wyra¿am absolutniê negatywn¹
opiniê, choæ to oczywiœcie Senat decyduje, co do
takiej poprawki.

Pojawi³o siê te¿ pytanie o to, czy przepisy Unii
Europejskiej, organizacji miêdzynarodowej, nie
bêd¹ mia³y prymatu. W tym sensie one maj¹ pry-
mat, ¿e prawo prywatne miêdzynarodowe stosuje
siê w zakresie, w którym nie stosuje siê na przy-
k³ad rozporz¹dzeñ unijnych Rzym I i Rzym II. To
jest prawda, ale podkreœlam: my mamy zupe³nie
inne mechanizmy przyjmowania regulacji euro-
pejskich. Mamy mo¿liwoœæ wspó³kszta³towania
tych regulacji, a w ostatecznoœci hierarchia Ÿróde³
prawa w Polsce jest tak okreœlona w konstytucji –
to jest rozdzia³ trzeci konstytucji – ¿e najwy¿szym
prawem jest konstytucja, tak¿e ponad aktami
prawa unijnego. Tak ¿e w ten sposób odpowie-
dzia³bym panu senatorowi Ryszce.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
O zadanie pytania poproszê pani¹ senator Arci-

szewsk¹-Mielewczyk. Nastêpny bêdzie pan sena-
tor Piechniczek.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze!
Dla nas wiele kwestii jednego dnia wydaje siê

oczywiste, a potem… Jest wiele dowodów na to, ¿e
nie myœlimy perspektywicznie, jak inne pañstwa,
nawet pokoleniowo. I potem okazuje siê, ¿e nie-
stety pojawiaj¹ siê ró¿ne problemy, bo nie wybieg-
liœmy myœlami w przysz³oœæ. To jest jeden z przy-
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k³adów. Ja jednak k³óci³abym siê o sformu³owa-
nia, o to, kiedy siê stosuje lex specialis… Bo w tej
kadencji wprowadziliœcie pañstwo tyle ustaw,
gdzie takie pojêcia jak dobro dziecka, interes
dziecka, jêzyk ojczysty i inne… To s¹ zasadnicze,
kluczowe kwestie. To powoduje, ¿e obywatele pol-
scy nie s¹ jednak traktowani tak komfortowo, jak
siê o tym mówi na tej sali w momencie przyjmowa-
nia tego typu ustaw.

Ja mam dwa pytania. Pierwsze zwi¹zane jest
z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego.
Na jakiej podstawie… Dlaczego zadajê to pytanie?
Bo pan pos³uguje siê argumentem, ¿e poprzedni
rz¹d coœ przygotowa³ i… Tak, tylko ¿e w miêdzy-
czasie spokój i pewna normalizacja zosta³y za-
chwiane poprzez g³osowania, jakie mia³y miejsce
w Sejmie. I dyskusja…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Odrzuci³?)
Tak, poprzedni rz¹d odrzuci³, ale niewa¿ne.

Zmiana ustawy i ta dyskusja wywo³ane s¹ g³oso-
waniem, jakie nast¹pi³o w Sejmie. Wie pan, argu-
ment, ¿e to poprzedni rz¹d, nie dotyczy tego roz-
wi¹zania, wiêc prosi³abym, ¿eby przestaæ siê nim
pos³ugiwaæ, co sta³o siê ju¿ tradycj¹. Mamy tak¹
sytuacjê, jak¹ mamy. Na jakiej podstawie pan mi-
nister uwa¿a, ¿e art. 18 konstytucji nale¿y do ka-
talogu podstawowych zasad porz¹dku prawnego?
Czy ka¿dy przepis konstytucji do nich nale¿y, a je-
œli tak, to na jakiej podstawie pan tak twierdzi?
Chodzi mi o jakieœ publikacje, opinie autoryte-
tów. Pytam, bo ta dyskusja, jak równie¿ dyskusja
w komisji, wykaza³y, ¿e autorytety czy znawcy
prawa nie s¹ zgodni co do tego, jakie skutki przy-
niesie brak tego zapisu.

Drugie pytanie. Czy art. 48 mówi¹cy o stronach
ma³¿eñstwa, a nie o mê¿czyŸnie i kobiecie… Bo
znowu w polskich aktach prawnych mamy jêzyk
prawa obowi¹zuj¹cy w innych pañstwach Unii
Europejskiej. Niestety musimy braæ to pod uwa-
gê. Czy ten art. 48 nie stanowi lex specialis wobec
klauzuli porz¹dku publicznego z art. 7? ¯ebyœmy
nie wpadli w pu³apkê, ¿eby w pewnym momencie
nie okaza³o siê, ¿e s¹d to zinterpretowa³ tak, a nie
inaczej… Ta wolna interpretacja w przysz³oœci
mo¿e zale¿eæ od wielu czynników, byæ mo¿e nawet
od osób, które bêd¹ sprzyja³y tego typu rozwi¹za-
niom, czego my teraz nie wiemy. W pañstwie pra-
wa powinniœmy wprowadzaæ czytelne zapisy, ¿e-
by by³o wiadomo, co jest dozwolone, a co ewiden-
tnie zabronione, i patrzeæ przy tym w przysz³oœæ,
bo taki mamy obowi¹zek wynikaj¹cy z tego, co siê
dzieje.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Antoni Piechniczek, bardzo pro-

szê, a nastêpnie pan minister na to odpowie.

Senator Antoni Piechniczek:

Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, ja nie jestem
prawnikiem, a i politykiem jestem okazjonalnie,
wiêc proszê potraktowaæ moje pytania z pewn¹
pob³a¿liwoœci¹. Otó¿ jeœli wszystko, Panie Mini-
strze, jest tak, jak pan mówi, to znaczy, jeœli
z punktu widzenia prawnego to jest w porz¹dku,
legalne, bezpieczne i nierodz¹ce w¹tpliwoœci, to
dlaczego – takie mam pytanie – tak dobra ustawa
przesz³a w Sejmie jednym g³osem przy nieobecno-
œci paru licz¹cych siê pos³ów PiS?

I drugie pytanie. Mianowicie jestem cz³onkiem
du¿ej rodziny, zgodnie z konstytucj¹. Ja te¿ wy-
biegam w przysz³oœæ – ju¿ wtedy politykiem nie
bêdê – i obawiam siê, ¿e przy d¹¿eniach pewnych
œrodowisk, które s¹ nieprzewidywalne, a raczej
w³aœnie przewidywalne, bo zmierzaj¹ ku zagar-
niêciu wszystkiego, czy za parê lat nie oka¿e siê,
¿e wszystkie te zapewnienia, o jakich pan powie-
dzia³, s¹ p³onne, niezasadne i z góry przegrane.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I teraz pan minister Wrona, bardzo proszê.
(G³os z sali: …tak siê wypowiadaj¹, jak pan…)
Panie Senatorze!
(G³os z sali: …i wp³ywowe œrodowiska…)
Panie Senatorze, ju¿ zada³ pan pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
No wiêc ja muszê powiedzieæ, ¿e w pe³ni siê zga-

dzam z pani¹ senator Mielewczyk co do ogólnych
za³o¿eñ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ar-
ciszewsk¹-Mielewczyk.)

Przepraszam – z pani¹ senator Arciszew-
sk¹-Mielewczyk.

System prawny powinien byæ maksymalnie ja-
sny i wybiegaæ w przysz³oœæ, przewidywaæ ró¿ne
konsekwencje na przysz³oœæ. Oczywiœcie nie spo-
sób siê z takim pogl¹dem nie zgodziæ. Staram siê
tylko uzasadniæ pogl¹d, ¿e polski ustawodawca
w³aœnie przewidzia³ te konsekwencje, bo gdyby
ich nie przewidywa³, gdyby to by³o mu obojêtne, to
takiej normy konstytucyjnej w art. 18 by nie za-
war³. I nie napisa³by te¿ w art. 1 kodeksu rodzin-
nego i opiekuñczego tego, co napisa³ i co ustano-
wi³ jako prawo. A wiêc te kwestie zosta³y przewi-
dziane i nie ma tutaj ¿adnych obaw – jest przecie¿
konstytucja i dopóki ona obowi¹zuje, te sytuacje
s¹ regulowane i te podstawowe wartoœci s¹
w pe³ni zabezpieczone. A czy konstytucja wyra¿a
podstawowe zasady porz¹dku prawnego? Tak. Ja
wiem, ¿e mo¿e s¹ jakieœ odosobnione opinie, ale
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w moim g³êbokim przekonaniu konstytucja rów-
nie¿ w tym zakresie wyra¿a jedn¹ z podstawowych
zasad porz¹dku prawnego. Ja tu wskazujê na
konstytucjê i senatorowie, którzy tutaj wystêpo-
wali, sprawozdawcy komisji, nawet pan senator
Piotrowicz, podkreœlali rangê konstytucji. I ja siê
w pe³ni uto¿samiam z tymi zdaniami, opiniami
i pogl¹dami podkreœlaj¹cymi rangê konstytucji.
Chcê tylko powiedzieæ, ¿e nawet gdyby nie by³o te-
go przepisu konstytucyjnego, to w zupe³noœci wy-
starcza³by nam art. 1 kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego, poniewa¿ jest oczywiste, ¿e w polskim
prawie ze wzglêdu na tê podstawow¹ zasadê nikt
nie uzyska zawarcia ma³¿eñstwa osób tej samej
p³ci. A wiêc to jest zasada, która w sposób bez-
sporny kszta³tuje praktykê w Polsce. I poprzez tê
zasadê bêdziemy oceniaæ w Polsce konsekwencje
prawne wszystkich zwi¹zków, je¿eli takie by³yby
zawierane za granic¹. Tymczasem wprowadzenie
tej poprawki spowoduje, ¿e nie bêdziemy mogli
porównywaæ tych konsekwencji z polskimi zasa-
dami porz¹dku prawnego, bo bêdzie luka w tej
ustawie.

Odnoœnie do art. 48 projektu, a w³aœciwie
ustawy – Prawo prywatne miêdzynarodowe,
uchwalonej przez Sejm, pani senator Arciszew-
ska-Mielewczyk postawi³a pytanie, czy sformu-
³owanie o stronach ma³¿eñstwa nie mo¿e byæ uz-
nane za lex specialis wobec klauzuli porz¹dku
publicznego. Otó¿ oczywiœcie ¿e nie, poniewa¿
strony to s¹ tylko takie strony, które mog¹ za-
wrzeæ ma³¿eñstwo w myœl prawa polskiego, czyli
w myœl kodeksu rodzinnego i opiekuñczego.
A wiêc tutaj nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, poza tym
klauzula porz¹dku publicznego jest w³aœnie tak
pomyœlana, ¿e nie ma tutaj ¿adnych wyj¹tków
i ¿e wszystkie sytuacje prawne podlegaj¹ ocenie.
Wszystkie konsekwencje zastosowania obcego
przepisu – i to jest jakby kamieñ wêgielny, funda-
ment prawa prywatnego miêdzynarodowego –
wywo³ane przez obce prawo prywatne musz¹ byæ
oceniane przez pryzmat podstawowych zasad
polskiego porz¹dku prawnego. I ta zasada nie do-
puszcza ¿adnych wyj¹tków. A wprowadzenie tej
poprawki, która zosta³a zaproponowana przez
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, jak stara³em siê to uzasadniæ Wysokiej Izbie,
wprowadza tak¹ sytuacjê, ¿e nie wszystkie kon-
sekwencje prawne bêdziemy mogli oceniaæ przez
pryzmat polskich zasad porz¹dku prawnego, a to
dlatego, ¿e moc¹ tego zapisu eliminujemy tak¹
mo¿liwoœæ.

Co do pytania pana senatora Piechniczka, po-
wiem tak: Panie Senatorze, nie wiem dlaczego…
Tak siê u³o¿y³y te g³osowania, ¿e jeden g³os zade-
cydowa³. Pan jako senator zdaje sobie sprawê, ¿e
takie sytuacje siê zdarzaj¹ i nawet jak jest ten je-
den g³os, to ustawê uznaje siê za uchwalon¹.

A odnoœnie do przysz³oœci, to jeszcze raz odwo³ujê
siê do pocz¹tku mojej wypowiedzi: obowi¹zuje
konstytucja, która te kwestie na przysz³oœæ roz-
strzyga. Art. 18 nie jest czasowo ograniczony. Po-
dobnie te¿ nie jest czasowo ograniczony art. 1 ko-
deksu rodzinnego. Musia³aby byæ jakaœ inicjaty-
wa, która by doprowadzi³a do takiej zmiany, ale to
jest nasze wewnêtrzne prawo i tu ju¿ nie grozi
nam jakakolwiek ingerencja obcego prawa, bo
kszta³towanie konstytucji i ustaw jest w rêkach
polskich organów i polskiego spo³eczeñstwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Interesuje mnie opinia pana ministra na temat

relacji zakresu przedmiotowego proponowanej
poprawki i art. 18 konstytucji. Czy zgodzi³by siê
pan z takim oto pogl¹dem, ¿e ta poprawka, w któ-
rej mowa o zwi¹zkach osób jednej p³ci, wkracza
w obszar, którego nie dotyczy art. 18 konstytucji,
gdzie mowa o ma³¿eñstwach?

(Senator Piotr Andrzejewski: Oczywiœcie.)
Poniewa¿ w przypadku owych zwi¹zków mo¿e-

my mieæ do czynienia…
(G³os z sali: Wiadomo, ¿e…)
…z instytucjami prawnymi specyficznymi,

szczególnymi – i nie chodzi tylko o ró¿nice nazw –
które maj¹ zupe³nie inn¹ treœæ prawn¹, inn¹ isto-
tê prawn¹. Czy w zwi¹zku z tym nie jest tak, ¿e
proponowana poprawka jest norm¹ kolizyjn¹ je-
dynie z pozoru, de facto zaœ jest prób¹ czêœciowe-
go uregulowania spraw w tej chwili w polskim po-
rz¹dku prawnym nieuregulowanych?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wysoki Senacie, debata toczy³a siê od same-

go pocz¹tku nad kwesti¹ sposobu rozumienia
terminu „ma³¿eñstwo” i ta kwestia jest uregu-
lowana. A kwestia takich czy innych form za-
wierania zwi¹zków partnerskich… S¹ ró¿ne sy-
stemy prawne i istot¹ klauzuli porz¹dku publi-
cznego jest koniecznoœæ oceniania konsekwen-
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cji ka¿dego indywidualnego przypadku. Powta-
rzam: s¹ ró¿ne systemy prawne. W czêœci pañ-
stw te zwi¹zki nazywane s¹ ma³¿eñstwem – tak
jest w Skandynawii, tak jest te¿ w Hiszpanii –
a w innych pañstwach w wiêkszoœci takie
zwi¹zki s¹ dopuszczalne, ale nie s¹ nazywane
ma³¿eñstwem. I je¿eliby ta poprawka przesz³a,
to rzeczywiœcie wyeliminowalibyœmy ca³y ten
segment regulacji i mo¿liwoœæ oceniania, jakie
konkretnie konsekwencje to wywo³uje. Co wiê-
cej, eliminowalibyœmy mo¿liwoœæ niedopusz-
czania, je¿eli tego byœmy chcieli, do takich sy-
tuacji, o których mówi³ senator Andrzejewski,
to znaczy, nie moglibyœmy nawet oceniæ, czy
nowy zwi¹zek zawierany w Polsce jest dopusz-
czalny ze wzglêdu na zakaz bigamii, czy nie, bo
wyeliminowalibyœmy ca³kowicie zastosowanie
przepisów zakazuj¹cych na przyk³ad zawiera-
nia ma³¿eñstwa osobom ju¿ pozostaj¹cym
w zwi¹zku osób tej samej p³ci. Wtedy nie mogli-
byœmy ich zastosowaæ, tu siê zgadzam z panem
senatorem. Eliminowalibyœmy szeroki zakres
przepisów, nie tylko te, które zezwalaj¹, ale ró-
wnie¿ te, które okreœlaj¹ konsekwencje zawar-
cia takiego zwi¹zku, a wiêc równie¿ przepisy za-
kazuj¹ce bigamii. I to, jak myœlê, by³aby wada
tej poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, proszê pañstwa, pierwsza

kwestia jest taka. Niejednokrotnie ju¿ mieliœmy
okazjê przekonaæ siê o tym, ¿e tak naprawdê osta-
teczn¹ decyzjê o funkcjonowaniu polskiego prawa
podejmuje Trybuna³ Konstytucyjny. Czy w zwi¹z-
ku z tym pan minister jest dzisiaj w 100% przeko-
nany, ¿e nieprzyjêcie tych poprawek nie spowo-
duje jakiejœ skargi do Trybuna³u Konstytucyjne-
go, która sprawi, ¿e na przyk³ad kwestia
ma³¿eñstw homoseksualnych tymi tylnymi
drzwiami zostanie wprowadzona? To jest pier-
wsza kwestia.

I druga kwestia. Interesuje mnie, czy podczas
prac nad t¹ ustaw¹ by³y przeprowadzane konsul-
tacje spo³eczne, a w³aœciwie chcia³bym siê dowie-
dzieæ, czy by³a równie¿ brana pod uwagê opinia…
Nie wiem, jak to okreœliæ, chyba wprost: czy zwi¹z-
ki gejowskie te¿ macza³y w tym palce? Dziêkujê
bardzo.

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ju¿ odpowiadam.
Pierwsza kwestia to kwestia Trybuna³u Kon-

stytucyjnego. Jestem przekonany, ¿e jeœli chodzi
o materiê, której w 99% dotyczy nasza debata –
mówiê „nasza”, a oczywiœcie mam na myœli debatê
Wysokiej Izby z moim skromnym udzia³em – to ta
regulacja, uchwalona w art. 7, jest w pe³ni zgodna
z polsk¹ konstytucj¹. Nie mam najmniejszej w¹t-
pliwoœci, ¿e nie ma ¿adnych podstaw do zaskar¿e-
nia jej do trybuna³u i wygrania takiego postêpo-
wania przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Mam
jednak zasadnicze w¹tpliwoœci, czy gdyby taka re-
gulacja by³a wzbogacona, czyli po prostu uzu-
pe³niona o tê poprawkê, to mog³aby byæ uznana za
konstytucyjn¹, chocia¿by z uwagi na swoj¹ nie-
zgodnoœæ z art. 2 konstytucji, wyra¿aj¹cym zasa-
dê prawid³owej legislacji. Mam tutaj du¿e w¹tpli-
woœci, czy mo¿na by³oby tak¹ poprawkê uznaæ za
zgodn¹ z zasadami prawid³owej legislacji. Wydaje
mi siê, ¿e nie, ¿e nie mo¿na by by³o, ale oczywiœcie
nie ja jestem uprawniony do ostatecznej oceny,
jest to materia zastrze¿ona dla Trybuna³u Kon-
stytucyjnego.

Je¿eli chodzi o konsultacje spo³eczne, to od ra-
zu powiem, ¿e nie by³y konsultowane ¿adne orga-
nizacje, stowarzyszenia zrzeszaj¹ce osoby popie-
raj¹ce zwi¹zki osób tej samej p³ci, ani przez ten
rz¹d, ani przez poprzedni rz¹d, który zapocz¹tko-
wa³ te prace i w istocie przygotowa³ tê ustawê,
myœmy tu nie poprawiali a¿ tak bardzo. Takie
konsultacje nie by³y przeprowadzane, a ca³y pro-
blem – w moim przekonaniu – jest problemem
bardziej politycznym i zastêpczym, i niestety nie
ma s³u¿yæ poprawie prawa, a jego pogorszeniu,
dlatego ¿e budzi siê zainteresowanie kwestiami,
które nie s¹ zagro¿one, ale mo¿na to politycznie
zdyskontowaæ. Stwierdzam to z ubolewaniem, nie
chcê wkraczaæ w tê problematykê. W moim prze-
konaniu, ta poprawka nie s³u¿y jakoœci polskiego
prawa, tylko j¹ pogarsza, a jako prawnik muszê
broniæ tej jakoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, nawi¹¿ê do pytania senatora Ci-

moszewicza. Jak by pan to rozstrzygn¹³? Wnoszê
w imieniu pary, która za granic¹ zawar³a umowê,
zgodnie z polskim prawem nieuznawan¹ za
ma³¿eñstwo, ale niepozbawion¹ skutków zgodnych
z prawem polskim, bo jest to umowa cywilnopra-
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wna dotycz¹ca prawa rzeczowego i innych skut-
ków. Wystêpujê do s¹du o ustalenie treœci stosun-
ku prawnego, w myœl prawa polskiego, ma³¿eñstwa
homoseksualnego zawartego za granic¹. Co pan tu-
taj uzna, oprócz tego, ¿e nie jest to ma³¿eñstwo s³u-
¿¹ce prokreacji, ale ma skutki cywilnoprawne
i w zakresie prawa rzeczowego, prawa spadkowego?
Ja bym dochodzi³ w s¹dzie treœci tego stosunku
prawnego. Czy pan myœli, ¿e niedopuszczalne jest
potraktowanie tego jako umowy cywilnoprawnej
skutkuj¹cej bardzo daleko w zakresie uprawnieñ
tych osób, równie¿ wynikaj¹cych poœrednio z tego,
co s³u¿y ma³¿onkom? Ma³¿eñstwo s³u¿y prokrea-
cji… Tu nie chodzi o zaspokojenie seksualne, bo to
mo¿na robiæ bez ma³¿eñstwa, je¿eli ktoœ nie jest or-
todoksyjnym katolikiem. Ale ma³¿eñstwo nie s³u¿y
tylko prokreacji, jest przecie¿ ca³y zakres obudowy
prawnej, i ta obudowa prawna, poza uznawaniem
tego za ma³¿eñstwo, pozostaje równie¿ jako nie-
sprzeczna z polskim porz¹dkiem prawnym. W ja-
kim zakresie pan uznaje skutki za sprzeczne
z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego,
a w jakim pan uznaje je za niesprzeczne, czy tak¹
symulacjê robiliœcie? Ja wnoszê sprawê do s¹du
o ustalenie stosunku prawnego i wszystkie inne
skutki cywilistyczne wywodzê z tego zwi¹zku
ma³¿eñskiego, z wyj¹tkiem tego, ¿e to jest ma³¿eñ-
stwo. Jakby pan by to rozstrzygn¹³ i czy symulowa-
liœcie takie rozwi¹zania?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze, pan dokona³ pewnego bardzo

mnie niepokoj¹cego uproszczenia, bo w pana wy-
powiedzi tkwi takie za³o¿enie, ¿e tak naprawdê
ma³¿eñstwo prawnie niewiele znaczy, poza tym,
¿e siê nazywa ma³¿eñstwem…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo wiele zna-
czy, w³aœnie bardzo wiele znaczy.)

…ale w sensie prawnym…
(Senator Piotr Andrzejewski: Odwrotnie.)
Tak wiêc w sensie prawnym, jak pan, Panie

Senatorze, doskonale wie, to nie jest tylko kwe-
stia nazwania ma³¿eñstwem, ale równie¿ ca³ego
zespo³u obowi¹zków i uprawnieñ ma³¿eñskich,
wynikaj¹cych z kodeksu rodzinnego i opiekuñ-
czego…

(SenatorPiotrAndrzejewski:Ale i sprawacywilna.)
…do wspierania siê, do alimentacji w sytuacji

choroby czy niedostatku, i na przyk³ad do wspól-
nej adopcji ma³¿eñskiej dzieci. Powiedzia³bym
wiêc, ¿e…

(SenatorPiotrAndrzejewski: Tonie, tozostawmy.)
…wszystkie te kwestie podlegaj¹ ocenie przez

pryzmat definicji ma³¿eñstwa, która jest w naszej
konstytucji.

Jeœli chodzi o inne kwestie, to regulacje s¹ bar-
dzo ró¿ne, musielibyœmy siêgn¹æ do szczegó³ów.
Na przyk³ad kwestia dziedziczenia. W obecnym
systemie prawnym nie jest przecie¿ zakazane
sporz¹dzenie testamentu przez jedn¹ z osób pozo-
staj¹cych w takim zwi¹zku ma³¿eñskim na rzecz
drugiej. I to, ¿e my w naszym systemie prawnym
nie godzimy siê na takie zwi¹zki, oczywiœcie nie
uniemo¿liwia im sporz¹dzenia takiego testamen-
tu. Tak wiêc trzeba by³oby ka¿d¹ sytuacjê oceniaæ
osobno. Niew¹tpliwie wszystkie te prawa i obo-
wi¹zki, które wynikaj¹ z ma³¿eñstwa i zwi¹zane s¹
z w³adz¹ rodzicielsk¹ wykonywan¹ wspólnie, nie
bêd¹ mia³y tutaj zastosowania ze wzglêdu na defi-
nicjê ma³¿eñstwa zawart¹ w konstytucji.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
wspólnota maj¹tkowa?)

Wspólnota mo¿e byæ osi¹gniêta ró¿nymi innymi
metodami, nie tylko poprzez zawarcie zwi¹zku par-
tnerskiego. Nie podejmowa³bym siê tak daleko
id¹cej oceny, tym bardziej ¿e w³aœnie ta debata
wskazuje, i¿ co prawda pañstwo senatorowie zg³a-
szaj¹cy poprawkê i Wysoka Komisja podkreœlaj¹
koniecznoœæ ochrony ma³¿eñstwa jako zwi¹zku ko-
biety i mê¿czyzny, z czym rz¹d siê zgadza i co oczy-
wiœcie jest zgodne z konstytucj¹, ale debata wykra-
cza poza to, w sposób niezgodny z pierwotnie dekla-
rowanymi celami i wartoœciami, którym mia³a s³u-
¿yæ ta poprawka. Jeszcze raz podkreœlam: rz¹d jest
zdania, ¿e ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety i mê¿-
czyzny jest w pe³ni chronione i nie ma co do tego ¿a-
dnej w¹tpliwoœci. Jeœli chodzi o inne kwestie, cywi-
listyczne, to oczywiœcie nie mo¿emy zakazaæ spo-
rz¹dzania testamentów przez jedn¹ stronê na rzecz
drugiej, na przyk³ad w takim zwi¹zku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
my j¹ opodatkowujemy.)

Jeszcze raz zwracam uwagê na tê niebezpiecz-
n¹ konsekwencjê, o której pan senator mówi³. Po
przyjêciu takiej poprawki nie bêdziemy mogli uz-
naæ niedopuszczalnoœci zawarcia kolejnego
zwi¹zku, bo wtedy eliminujemy ca³¹ tê ustawê,
ca³y akt prawny… Je¿eli w obcym pañstwie jest
jakiœ segment, akt normatywny, który dotyczy
zwi¹zków osób tej samej p³ci, to ca³y ten akt… po-
zostajemy poza mo¿liwoœci¹ konfrontowania jego
skutków, konkretnych skutków w konkretnych
sytuacjach, z polskimi zasadami porz¹dku praw-
nego. To jest sytuacja niebezpieczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê senatora Skorupê, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Otó¿

ustawa – Prawo prywatne miêdzynarodowe…
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Wielokrotnie ju¿ tu mówiono, ¿e konstytucja za-
bezpiecza przed mo¿liwoœci¹ zarejestrowania
w Polsce zwi¹zków jednop³ciowych, jak równie¿
innych wypaczonych zwi¹zków seksualnych…

(Senator Czes³aw Ryszka: Wypaczonych? Od
razu wypaczonych!)

Tak, wypaczonych.
I tutaj senatorowie Cimoszewicz i Andrzejewski

dostrzegli potrzebê poprawki w pkcie 7, jak myœlê,
w trosce o to, by zwi¹zki jednop³ciowe i inne wypa-
czone zwi¹zki seksualne nie mia³y mo¿liwoœci ko-
rzystania z tej ustawy w sprawach testamentów,
spadków, darowizn, dziedziczenia i ¿eby korzy-
sta³y w tych kwestiach wy³¹cznie z prawa cywilne-
go. Myœlê, ¿e z tego siê to wywodzi. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e taki zapis spowoduje, ¿e te zwi¹zki bêd¹
mog³y korzystaæ nie z tej ustawy, tylko z prawa cy-
wilnego? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
W³aœnie o to chodzi, ¿e poruszamy siê w takiej

problematyce, która dotyczy prawa cywilnego,
prawa prywatnego i tylko prawo cywilne – i to pra-
wo cywilne niesprzeczne z polskimi zasadami po-
rz¹dku prawnego – mo¿e byæ stosowane. A wiêc
wszêdzie tam, gdzie w konsekwencjach taka sprze-
cznoœæ by zachodzi³a z polskim prawem cywilnym,
bêdzie mia³o zastosowanie polskie prawo cywilne
poprzez klauzulê porz¹dku publicznego z art. 7.
Z tym ¿e uzupe³nienie tego zapisu w sposób zapro-
ponowany w poprawce komisji spowoduje w¹tpli-
woœci, pokusê wnioskowania a contrario i zasta-
nawianie siê, czy dana wartoœæ jest rzeczywiœcie
chroniona przez tê klauzulê, czy nie, skoro nie zo-
sta³a wymieniona w³aœnie w tej poprawce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut, jeœli przerwie rozmowê.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Ministrze, ja – podobnie, jak senator Pie-

chniczek – nie jestem prawnikiem, jestem senato-
rem. Z ogromn¹ uwag¹ wys³ucha³em autorytetów
w dziedzinie prawa, pana Andrzejewskiego i pana
Kieresa, z ogromn¹ uwag¹ wys³ucha³em tak¿e pa-

na premiera Cimoszewicza, ale mimo to rodz¹ siê
we mnie takie w¹tpliwoœci.

Po pierwsze, pamiêtam, ¿e kiedy by³a tu przy-
jmowana ustawa o przemocy w rodzinie, by³o
mnóstwo zapewnieñ, ¿e na polskiej scenie nic nie
bêdzie siê dzia³o. Chcia³bym powiedzieæ jedno,
dzisiaj dzieci skar¿¹ rodziców do s¹du. A jak myœ-
my z panem Piechniczkiem tu mówili, ¿e w Szwe-
cji nawet jak siê ka¿e dziecku uczyæ angielskiego,
to od razu bêdzie sprawa w s¹dzie… Przecie¿ teraz
to samo dzieje siê w Polsce.

Po drugie, pod wzglêdem moralnym… Ja siê
ogromnie dziwiê, ¿e w kraju, z którego wywodzi siê
najwiêkszy z rodu Polaków, Jan Pawe³ II, w kraju,
w którym Ojciec Œwiêty apelowa³ w parlamencie
o moralnoœæ, mój rz¹d… przepraszam, nie mój
rz¹d, tylko rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej wycho-
dzi z takimi inicjatywami. To jest dla mnie po pro-
stu bulwersuj¹ce.

Po trzecie, niech mi pan da gwarancje… Pan
mówi – ja te¿ w to wierzê – ¿e s¹dy s¹ niezale¿ne,
niezawis³e. Ale, na przyk³ad, jak do Polski przyje-
dzie para homoseksualistów i bêdzie szukaæ pra-
cy, a bêd¹ to prawnicy, którzy zostan¹ zatrudnie-
ni w s¹dzie, to co? Przecie¿ oni bêd¹ wydawaæ ta-
kie werdykty, które bêd¹ korzystne dla tej grupy.

Ja pochodzê z rodziny wielodzietnej, Drodzy
Pañstwo. Kiedy by³em radnym w Krakowie, mówi-
³em, ¿e w mieœcie biskupa Stanis³awa, który zo-
sta³ œciêty przez króla za to, ¿e opowiada³ siê za
moralnoœci¹, za pewnymi przywilejami, oka¿e siê,
¿e wieloletnie dziedzictwo naszych przodków pój-
dzie na marne.

Ja siê tutaj wypowiadam nie jako prawnik, bo
ja naprawdê nie jestem prawnikiem, ale jako oso-
ba, która ma pewne doœwiadczenia. My ustana-
wiamy tutaj prawo, które idzie w odwrotnym kie-
runku. Nie chcê ju¿ bardziej radykalnie mówiæ
i pytaæ pana o pewne sprawy, bo nie mam pod-
staw. Ale, Drodzy Pañstwo, przecie¿ prawo unijne
nie zawsze idzie we w³aœciwym kierunku i dlatego
powinien decydowaæ zdrowy, zdrowy, zdrowy roz-
s¹dek. To jest moja puenta – nie prawnika, tylko
senatora, który ma krêgos³up moralny katolicki
i który przestrzega wszystkich encyklik Jana
Paw³a II. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze, w pe³ni siê z panem zgadzam,

¿e prawo musi gwarantowaæ pewn¹ stabilnoœæ
i porz¹dek. Bez wzglêdu na to, kto akurat wydaje
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decyzjê, jakie ma upodobania, jakie ma pogl¹dy
osobiste, on je musi zostawiæ za drzwiami, je¿eli
orzeka, i nie mo¿e orzekaæ wbrew ustawie i wbrew
konstytucji. Jeœli pan pozwoli, ja nie bêdê siê
ustosunkowywa³ do pytania, czy sêdziowie ho-
moseksualiœci bêd¹ orzekaæ w sposób dla nich
korzystny, czy niekorzystny. Ja mogê powiedzieæ
tylko tyle, ¿e polski system konstytucyjny, polski
system prawny stwarza dostateczne gwarancje,
aby sêdzia – niezale¿nie od tego, kto bêdzie spra-
wowa³ tê zaszczytn¹ funkcjê sêdziego – orzeka³
zgodnie z prawem. A gdyby siê zdarzy³o, ¿e w ja-
kimœ konkretnym przypadku tak siê nie stanie,
to polski system prawny dysponuje odpowiedni-
mi instrumentami, aby takim sytuacjom prze-
ciwdzia³aæ. To dotyczy oczywiœcie wszelkich b³ê-
dów orzeczniczych czy te¿ braku obiektywizmu
sêdziego.

Kwestie dotycz¹ce innych ustaw si³¹ rzeczy
s¹ poza zakresem tej debaty, ale powiem panu,
¿e jeœli chodzi o ustawê o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie, to ja akurat uczestniczy³em
w pracach sejmowych i pamiêtam, ¿e tam w³a-
œciwie wszystkie si³y polityczne zgadza³y siê co
do tego, ¿e ta ustawa jest potrzebna. Trudno mi
teraz ustosunkowaæ siê do konkretnych przy-
padków jej zastosowania. Ale ta ustawa tym siê
ró¿ni od prawa prywatnego miêdzynarodowego,
¿e wprowadza pewne konkretne obowi¹zki i pra-
wa dla osób fizycznych, nie tylko dla obywateli,
dla osób fizycznych. I to nie jest prawo, które
jest prawem kolizyjnym, rozstrzygaj¹cym, jaka
norma ma zastosowanie, tylko jest to prawo na-
k³adaj¹ce okreœlone obowi¹zki, przyznaj¹ce pe-
wne uprawnienia, i w tym sensie to jest inny ro-
dzaj ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja zapyta³em o preambu³ê i ostatecznie nie

uzyska³em odpowiedzi. Czy nie nale¿a³oby jeszcze
dopisaæ tych podstawowych zasad czy norm
przed t¹ ustaw¹, na przyk³ad w podobny sposób,
jak w aktach prawa unijnego? Dziêki temu mo¿na
by by³o rozwiaæ wiele w¹tpliwoœci – w¹tpliwoœci,
które dotycz¹ chocia¿by interpretacji czy tego, co
ustawodawca mia³ na myœli.

A drugie pytanie dotyczy nastêpuj¹cej sytuacji.
Czy w tej chwili, na przyk³ad, urzêdnik stanu cy-
wilnego nie mo¿e uznaæ, ¿e ma³¿eñstwa homosek-
sualnego w ogóle nie ma – czego siê pan, Panie Mi-

nistrze, tak bardzo obawia – i zezwoliæ na normal-
ny œlub na mocy prawa polskiego jednej czy oboj-
gu tym osobom, które ma³¿eñstwo homoseksual-
ne zawar³y za granic¹? Albo w drug¹ stronê. Jak
ró¿ne mog¹ byæ interpretacje prawa, to chyba, Pa-
nie Ministrze, przeæwiczyliœmy z art. 126 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. Nawet filozofom
siê nie œni³o, jak mo¿na zinterpretowaæ tak proste
prawo. Czy w przypadku tej ustawy nie mo¿na bê-
dzie uczyniæ podobnie, jak z tamtym przepisem?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wrócê jeszcze do kwestii preambu³y, choæ wy-

dawa³o mi siê, ¿e ju¿ doœæ mocno zaakcentowa-
³em, ¿e uwa¿am za wadliw¹ praktykê odwo³ywa-
nia siê w ustawach do konstytucji i ¿e szczególnie
te przepisy powinniœmy interpretowaæ przez pryz-
mat konstytucji. Nie taka jest rola ustawy. Z pod-
stawowych zasad porz¹dku prawnego wynika, ¿e
konstytucja ma pierwszeñstwo i ¿e jest najwy¿-
szym prawem. A jeœli chodzi o konstrukcjê pre-
ambu³y, to jest ona oczywiœcie integraln¹ czêœci¹
aktu normatywnego i z niej równie¿ mo¿na wyin-
terpretowaæ normy wi¹¿¹ce – co do tego siê z pa-
nem senatorem zgadzam – jednak jest to zabieg
trudniejszy i zawsze obarczony wiêkszym ryzy-
kiem i wiêksz¹ doz¹ niejasnoœci, ni¿ kiedy dyspo-
nuje siê norm¹ prawn¹, wyra¿on¹ w konkretnej
jednostce redakcyjnej, jak¹ w ustawie jest artyku³
czy paragraf. To, co jest wpisane w klauzuli po-
rz¹dku publicznego, oczywiœcie mo¿na by³oby
wyprowadziæ, czêœciowo albo w ca³oœci, do pre-
ambu³y, tylko pytanie, po co? To zabezpieczenie
dzia³a mocniej – bo ta klauzula to w³aœnie nic in-
nego jak zabezpieczenie polskiego porz¹dku pra-
wnego – je¿eli jest wyra¿one w konkretnym arty-
kule, a nie w preambule. Pos³u¿enie siê nazw¹
„konstytucja”, odwo³anie siê bezpoœrednio do
konstytucji nie jest absolutnie potrzebne; budzi-
³oby w¹tpliwoœci, dlaczego do konstytucji siê od-
wo³ujemy w tym akcie, a w innym – nie. Ogólne
sformu³owanie podstawowej zasady porz¹dku
prawnego gwarantuje nam lepsze zabezpieczenie
ni¿ preambu³a odwo³uj¹ca siê do konstytucji.

Czy urzêdnik stanu cywilnego mo¿e uznaæ, ¿e
ma³¿eñstwa homoseksualnego nie ma? Jeszcze
raz podkreœlam, ¿e klauzula porz¹dku publicz-
nego nakazuje badaæ, czy konsekwencje prakty-
czne, które zosta³y wywo³ane przez dan¹ normê
prawa obcego, dadz¹ siê pogodziæ z podstawo-
wymi zasadami polskiego porz¹dku prawnego,
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czy siê nie dadz¹ pogodziæ. I je¿eli zale¿y nam je-
dnak na pewnym porz¹dku, na tym, ¿ebyœmy
potrafili ka¿d¹ sytuacjê rozstrzygn¹æ, to nie po-
winniœmy sobie fundowaæ luk w prawie prywat-
nym miêdzynarodowym, bo wtedy nie bêdziemy
mogli skonfrontowaæ tych konsekwencji w nie-
których sytuacjach z zasadami polskiego po-
rz¹dku prawnego. I tak mo¿e siê staæ, gdyby ta
poprawka zosta³a uchwalona. Bo wtedy rzeczy-
wiœcie jest takie ryzyko, ¿e polski urzêdnik sta-
nu cywilnego – tylko pytanie, czy nam o to cho-
dzi, ¿eby taka sytuacja powsta³a – mo¿e kom-
pletnie siê nie interesowaæ, jakie konsekwencje
prawne zosta³y wywo³ane w innym systemie
prawnym. I nie bacz¹c na zakazy zawierania ko-
lejnych zwi¹zków, mo¿e po prostu traktowaæ ta-
k¹ osobê, która pozostaje w zwi¹zku z osob¹ tej
samej p³ci, nieuznawanym przez prawo polskie,
oczywiœcie, ale uznawanym przez prawo obce,
prawo jakiegoœ pañstwa… Czy polski urzêdnik
powinien tak¹ osobê traktowaæ jako ca³kowicie
woln¹ i nieobci¹¿on¹ ¿adnymi zobowi¹zaniami,
równie¿ maj¹tkowymi, czy te¿ powinien to braæ
pod uwagê? Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e nie po-
równujemy tutaj treœci jednego i drugiego pra-
wa, tylko badamy konsekwencje, tak abstrak-
cyjnie, danej czynnoœci prawnej. Je¿eli Wysoka
Izba godzi siê z takimi konsekwencjami, ¿eby
dopuszczaæ de facto bigamiê… De facto, bo de
iure, oczywiœcie w œwietle polskiego prawa, ta
osoba nie bêdzie w zwi¹zku ma³¿eñskim. Je-
dnak czym innym jest uznawanie ma³¿eñstwa,
tego, ¿e ta osoba jest w ma³¿eñstwie, a czym in-
nym jest powiedzenie: nie jesteœ w ma³¿eñstwie
w œwietle prawa polskiego, nie przys³uguj¹ ci te
uprawnienia, które prawo polskie wi¹¿e
z ma³¿eñstwem, ale w imiê porz¹dku prawnego
nie powinieneœ zawieraæ kolejnego zwi¹zku, je-
¿eli tamten jest uznawany za granic¹, w s¹sie-
dnim pañstwie. A wiêc jest to kwestia wyboru.
W moim przekonaniu, dopuszczenie do takiej
sytuacji, która siê wi¹¿e z luk¹ w prawie prywat-
nym miêdzynarodowym, jest przejawem pewne-
go nieporz¹dku i pewnej hipokryzji, bo de facto
godzimy siê na to, ¿eby zezwoliæ na bigamiê. Ja
bym nie chcia³ siê na to godziæ. Uwa¿am, ¿e je-
dnak nie nale¿y dopuszczaæ w polskim systemie
prawnym – i to te¿ jest wartoœæ – do faktycznej
bigamii. Ona bêdzie faktyczna w Polsce, a za
granic¹ to bêdzie bigamia prawna. Bo muszê tu-
taj powiedzieæ, ¿e wtedy ta osoba bêdzie trakto-
wana, oczywiœcie przez prawo obce, jako ³a-
mi¹ca zakaz zawierania kolejnego ma³¿eñstwa.
Tak wiêc mam pytanie: czy taki jest zamiar Wy-
sokiej Izby? S¹dzi³em, ¿e nie taki. Chcia³em uœ-
wiadomiæ tê konsekwencjê, do czego zreszt¹
sprowokowa³ mnie pan senator Andrzejewski,
który po raz pierwszy postawi³ tê kwestiê. I jeœli

dobrze zrozumia³em jego s³owa, on tak¹ sytua-
cjê piêtnowa³, uwa¿a³ j¹ za coœ dysfunkcjonal-
nego, za coœ z³ego. Id¹c wiêc w sukurs senatoro-
wi Andrzejewskiemu, chcia³em rozwin¹æ myœl
zawart¹ w jego s³owach i pokazaæ, ¿e tak siê mo-
¿e staæ, ¿e to niebezpieczeñstwo dla porz¹dku
prawnego bêdzie praktycznie pewne, jeœli ta po-
prawka w kszta³cie zaproponowanym przez Ko-
misjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
zostanie przez Wysok¹ Izbê przyjêta.

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

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pozwalam sobie jeszcze zabraæ g³os, na wszelki

wypadek, gdyby ktoœ czyta³ stenogram z tego frag-
mentu naszego posiedzenia. Nie chcia³bym, ¿eby
dosz³o do pewnych nieporozumieñ. Nie naruszê
regulaminu i za parê sekund zakoñczê to wszyst-
ko pytaniem.

Obawiam siê, ¿e rozczarujê senatora Skorupê.
Nie jestem zwolennikiem poprawki przedstawio-
nej przez senatora Piotrowicza, wprost przeciw-
nie, i to co najmniej z dwóch przyczyn. Po pier-
wsze, uwa¿am, ¿e kwestie alimentacyjne i dzie-
dziczenia tak¿e w przypadku tak zwanych zwi¹z-
ków partnerskich powinny byæ regulowane przez
prawo. Dla mnie jest to kwestia elementarnej lu-
dzkiej wra¿liwoœci. I jestem przekonany, ¿e prê-
dzej czy póŸniej tak¿e w naszym spo³eczeñstwie
bêdzie to regulowane. A po drugie, jako prawnik
uwa¿am tê poprawkê, z przyczyn, o których sze-
roko siê wypowiada³ pan minister i na które
wskazywa³ pan senator Piesiewicz w swoich in-
terwencjach… Z tych przyczyn dla prawnika po-
winno byæ rzecz¹ oczywist¹, ¿e tej poprawki nie
nale¿y przyjmowaæ, poniewa¿ ona przyniesie
wiele rozmaitych, w tej chwili nawet nie do koñca
mo¿liwych do przewidzenia, z³ych konsekwencji.
A wypowiedzi w stylu: ja nie jestem prawnikiem,
ale… Ja bardzo szanujê wszystkich, którzy nie s¹
prawnikami, ale to nie jest wstyd byæ prawni-
kiem i znaæ siê na prawie. Tamte wypowiedzi
brzmi¹ trochê tak, jakby ktoœ do kardiochirurga
przed operacj¹ transplantacji serca mówi³: ja nie
jestem co prawda lekarzem, ale mo¿e, panie do-
ktorze, tê operacjê nale¿y przeprowadziæ ina-
czej? Apelujê jednak o odrobinê respektu dla
profesjonalnej wiedzy prawniczej. A ¿eby zakoñ-
czyæ pytaniem… Panie Ministrze, przepraszam,
¿e panu podczas zadawania tego pytania przypi-
sujê rolê œciany, od której odbijaj¹ pi³kê, ale czy
pan zrozumia³ moje pytanie podobnie jak sena-
tor Skorupa? Dziêkujê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Rozumiem, ¿e nawi¹zuje pan senator do tego
wczeœniejszego pytania, tak? Teraz w istocie nie
by³o nowego pytania, tylko to samo pytanie, po-
wtórzenie. Je¿eli chodzi o to poprzednie pytanie,
to przyznajê racjê – my w tej debacie, co mówi³em,
wykraczamy poza zakres spraw, które pierwotnie
leg³y u podstaw tej poprawki. I dotykamy zaga-
dnieñ, które nie s¹ zwi¹zane wy³¹cznie z samym
ma³¿eñstwem, ale z wieloma innymi uprawnie-
niami, obowi¹zkami i regulacjami dotycz¹cymi
zwi¹zków osób tej samej p³ci. A wiêc, je¿eli chce-
my w sposób globalny, kompleksowy… Je¿eli
chcemy ca³kowicie zamkn¹æ oczy na fakt istnie-
nia takiej regulacji w innych pañstwach i wynika-
j¹ce z tego konsekwencje prawne, wykraczaj¹ce
daleko poza sam fakt ma³¿eñstwa, to oczywiœcie
ta poprawka do tego doprowadzi. Ale osobiœcie nie
jestem zwolennikiem takiego rozwi¹zania.

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

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, chcia³bym nawi¹zaæ do wypo-

wiedzi odnosz¹cych siê do tej luki prawnej. I st¹d
moje pytanie. Czy art. 48 ustawy jest równie¿ oce-
niany przez tê klauzulê generaln¹ z art. 7? Art. 48
mówi o mo¿liwoœci zawarcia ma³¿eñstwa. I tam
siê stanowi, ¿e o stosunku do ka¿dej ze stron roz-
strzyga jej prawo ojczyste w chwili zawarcia
ma³¿eñstwa. I to jest jakby istotne dla okreœlenia,
czy… Czy bêdzie tamten zapis, czy go nie bêdzie,
to skutek dla polskiego prawa bêdzie taki sam, je-
¿eli stosujemy klauzulê generaln¹ z art. 7. Czyli
zdolnoœæ do zawarcia ma³¿eñstwa jest jednak oce-
niana przez prawo ojczyste, przez tê klauzulê ge-
neraln¹. Czy ktoœ jest w zwi¹zku homoseksual-
nym, czy nie jest, jego prawo ojczyste jest stoso-
wane poprzez tê klauzulê generaln¹. Czyli, inny-
mi s³owy, mo¿na tak rozumowaæ, ¿e jeœli ktoœ jest
w zwi¹zku homoseksualnym, to dla polskiego
prawa nie wywo³uje to skutków, albowiem takie-
go zwi¹zku, ¿e tak powiem, nie mo¿emy oceniaæ,
on dla nas nie istnieje. Czyli taki nupturient, jak
to siê okreœla, wed³ug prawa polskiego jest cz³o-
wiekiem wolnym, który mo¿e zawrzeæ ma³¿eñ-
stwo, je¿eli spe³nia kryteria. A to jest te¿ bardzo
dobre pytanie z uwagi na to, ¿e tutaj jest podsta-
wowa kwestia, czy te odes³ania do prawa ojczyste-
go, które rodz¹ ró¿ne skutki wed³ug tych norm ko-
lizyjnych, przez pryzmat tej klauzuli generalnej
z art. 7 w ka¿dej sytuacji s¹ oceniane, czy te¿ oce-

niane s¹ wybiórczo w zale¿noœci od interpretacji
podmiotu, który bêdzie dokonywa³ tej oceny. St¹d
te¿ mo¿emy dojœæ do takiego wniosku, ¿e w zasa-
dzie niezale¿nie od tego, czy ten zapis tu siê znaj-
dzie, czy siê nie znajdzie, to, o czym pan mówi, ¿e
jest luk¹ prawn¹, w zasadzie skutku prawnego
ani w jedn¹ stronê, ani w drug¹ stronê nie bêdzie
mia³o, czyli ten zapis, który proponujemy, tak to
okreœlê, czy proponuje komisja, jest z tego pun-
ktu widzenia obojêtny. Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mo¿na, Panie Mar-
sza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê.
Otó¿ chcê przede wszystkim upewniæ, ¿e jak

najbardziej w sytuacji opisanej w art. 48, czyli
rozstrzygania o tym, jakie przepisy stosuje siê
w kwestii mo¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa, stosuje
siê równie¿ klauzulê porz¹dku publicznego, oczy-
wiœcie, ¿e tak. I teraz je¿eli zastosujemy art. 48, to
ten przepis mówi, ¿e stosujemy to do ka¿dej ze
stron. A zatem w stosunku do tej drugiej strony
bêdziemy stosowali przepisy, które dotycz¹ za-
wierania zwi¹zków osób tej samej p³ci, w tej ich
czêœci, które zakazuj¹ zawarcia ma³¿eñstwa. I ta
osoba bêdzie niezdolna do zawarcia ma³¿eñstwa.
Bo nawet w systemach prawnych, w których taki
zwi¹zek… Ró¿nie go mo¿na nazywaæ, ró¿ne s¹ re-
gulacje, my w naszej debacie pos³ugujemy siê
sformu³owaniem: zwi¹zki osób tej samej p³ci, ale
tak jak mówi³em, w niektórych pañstwach te
zwi¹zki osób tej samej p³ci s¹ zrównane, równie¿
w sensie nomenklatury, ca³kowicie s¹ zrównane
z ma³¿eñstwem, tak jest w pañstwach skandy-
nawskich, Hiszpanii, a w takich pañstwach, jak
Niemcy, Holandia, chyba równie¿ Francja, s¹ te
regulacje, tyle ¿e tych zwi¹zków nie nazywa siê
ma³¿eñstwem. Ale we wszystkich tych systemach
prawnych, nawet tam, gdzie takie zwi¹zki s¹ do-
puszczalne i wywo³uj¹ ró¿ne konsekwencje, na
przyk³ad maj¹tkowe, tym przepisom towarzysz¹
równie¿ inne, które mówi¹, ¿e ta osoba, która ju¿
taki zwi¹zek zawrze, nie mo¿e zawrzeæ kolejnego
zwi¹zku. A zatem odpowiedŸ jest taka, ¿e z art. 48
bêdzie wynika³o, ¿e ma³¿eñstwo bêdzie niedopu-
szczalne, poniewa¿ ta druga strona, pozostaj¹ca
w takim zwi¹zku, nie bêdzie mog³a zawrzeæ
ma³¿eñstwa. Bo tam jest zakaz…

(Senator Bohdan Paszkowski: Istotnym przy-
k³adem…)
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J¹ obowi¹zuje zakaz zawierania kolejnego
zwi¹zku.

(Senator Bohdan Paszkowski: Czyli tutaj pan,
powiedzmy, abstrahuje od normy ogólnej z art. 7,
który jakby nie uznaje zwi¹zków homoseksual-
nych.)

Nie ma potrzeby jej stosowania dlatego, ¿e nie
dopuœcimy do zawarcia ma³¿eñstwa w Polsce.
Ale je¿eli to ma³¿eñstwo zostanie zawarte za gra-
nic¹, za granic¹ bêdzie wywiera³o skutki prawne
i bêdzie traktowane jako ma³¿eñstwo albo inny
zwi¹zek osób tej samej p³ci, który wywo³uje
skutki prawne, i strona tego zwi¹zku, która jest
obywatelem Polski, bêdzie chcia³a w Polsce za-
wrzeæ kolejne ma³¿eñstwo, to gdybyœmy wpro-
wadzili tê poprawkê, to wtedy w ogóle nie mogli-
byœmy siêgn¹æ do tych przepisów obcych, ¿eby
oceniæ, czy ich zastosowanie wywo³uje skutki
prawne niezgodne z polskim systemem praw-
nym, gdy¿ wtedy wyeliminowalibyœmy w ogóle
ich ocenê.

Senator Bohdan Paszkowski:
Rozumiem. Czyli powiedzmy, zakres stosowa-

nia art. 7, a wiêc tych naszych norm podstawo-
wych… ocena jest dokonywana w ka¿dym kon-
kretnym przypadku, czyli my do koñca nie wiemy,
w jakim zakresie ta norma bêdzie stosowana.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
W pe³nym zakresie. Wszystkie sytuacje praw-

ne, w których prawo prywatne miêdzynarodowe
odsy³a nas do obcego systemu prawnego… My
musimy badaæ, czy te konsekwencje, które s¹
wywo³ane w obcym systemie prawnym, dadz¹ siê
pogodziæ z zasadami podstawowymi polskiego
systemu prawnego. Równie¿ te przepisy, które
dotycz¹ zakazu zawierania kolejnego ma³¿eñ-
stwa. Je¿eli ta osoba bêdzie pozostawa³a w wa¿-
nym zwi¹zku z osob¹ tej samej p³ci, to w stosun-
ku do niej bêdziemy mieli zastosowanie przepisu
zakazuj¹cego jej zawierania kolejnego zwi¹zku.
I taki skutek, jak siê wydaje, nie jest sprzeczny
z polskim systemem prawnym, z jego wartoœcia-
mi. Wydaje siê, ¿e odwrotna sytuacja by³aby ra-
czej niezgodna z tym systemem. Zamkniêcie
oczu na to, w ogóle niebranie tego pod uwagê,
kompletnie, traktowanie tej osoby jako zupe³nie
niezobowi¹zanej do niczego przez fakt zawarcia
tego zwi¹zku za granic¹, by³oby chyba groŸniej-
sze dla systemu wartoœci naszego porz¹dku pra-
wnego ni¿ powiedzenie: nie, nie bêdzie tego kolej-
nego zwi¹zku, ¿eby nie wprowadzaæ wiêkszego
ba³aganu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja chcia³bym siê dowiedzieæ,

czy przypadkiem wtedy, gdy nie wprowadzimy tej
poprawki, nie zrobimy wiêkszej krzywdy naszym
obywatelom ni¿ wtedy, gdy wprowadzaj¹c tê po-
prawkê, wyrz¹dzimy krzywdê kilku czy, nie wiem,
bo jednak tych zwi¹zków nie jest du¿o, jakiejœ tam
niewielkiej liczbie homoseksualistów. To jest jed-
na sprawa.

I druga sprawa. My siê zastanawiamy, ¿e
przyje¿d¿a ktoœ z Holandii… Ale nie we wszyst-
kich krajach jest taki system jak w Holandii. Bo
wyobraŸmy sobie, ¿e przyjedzie ktoœ z kraju,
gdzie nie ma zakazu bigamii i bêdzie to zwi¹zek
homoseksualny, to przecie¿ nie pope³ni bigamii
w swoim kraju… To bêdzie móg³ zawrzeæ
ma³¿eñstwo, czy nie bêdzie móg³ go zawrzeæ?
Przepraszam, mo¿e to jest trochê œmieszne, ale
tak¹ sytuacjê równie¿ mo¿emy sobie wyobraziæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tutaj rzeczywiœcie trzeba by³oby… To bardzo
skomplikowane, bo nie znam takiego systemu pra-
wnego, który zezwala³by na zwi¹zki osób tej samej
p³ci, a jednoczeœnie zezwala³ na bigamiê. Te syste-
my prawne, które dozwalaj¹ wielo¿eñstwo, s¹ jak
najdalsze od zezwalania na zwi¹zki pomiêdzy oso-
bami tej samej p³ci. Wiêc to raczej taka teoretyczna
sytuacja. Ale zawsze takie konsekwencje bêdziemy
musieli oceniaæ przez pryzmat podstawowych za-
sad, czyli z uwzglêdnieniem tej klauzuli porz¹dku
publicznego, i je¿eli takiego zakazu tam nie ma, to
jednak klauzula porz¹dku publicznego równie¿,
w moim przekonaniu, powinna byæ wziêta pod
uwagê i raczej sk³ania³bym siê do rozstrzygniêcia,
¿e taki zwi¹zek narusza inn¹ wartoœæ polskiego sy-
stemu, czyli zasadê ma³¿eñstwa monogamiczne-
go, i raczej powinno byæ takie orzeczenie, ¿e nie ze-
zwala siê tej osobie na zawarcie ma³¿eñstwa. Ale
nawet w sytuacji, gdy nie ma wyraŸnego przepisu,
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mo¿na tutaj stosowaæ przepisy najbardziej zbli¿o-
ne do tego stosunku prawnego.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ma³¿eñstwa
nie ma, bo to nie jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny.)

(Senator Leon Kieres: Prawo ojczyste. Taka oso-
ba zgodnie z prawem holenderskim bêdzie mog³a
zawrzeæ ma³¿eñstwo.)

(Senator Czes³aw Ryszka: I pójdzie siedzieæ.)
Je¿eli jest zakaz bigamii. A tutaj pan senator

podnosi tak¹ sytuacjê, w której jest dopuszczony
zwi¹zek partnerski, ale jeszcze jest mo¿liwoœæ
zwi¹zków poligamicznych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to by³o ostatnie pytanie. Dziê-

kujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Wzwi¹zkuz tymmo¿emyprzyst¹piædodyskusji.
Wobec tego proszê o zabranie g³osu pana sena-

tora Ryszkê. Proszê bardzo.
Ostatni bêd¹ pierwszymi.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dobrze, dobrze.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Na pocz¹tek powiem, ¿e nie podzielam takiego

hurraoptymizmu zarówno pana ministra, jak
i prawników, senatorów Platformy Obywatelskiej
co do tego, ¿e prawo i konstytucja bêd¹ tak rzetel-
nie przestrzegane.

Analizuj¹c ustawê – Prawo prywatne miêdzyna-
rodowe, chcia³bym siê najpierw odnieœæ do pracy
Sejmu, kiedy to w³aœnie zdecydowana wiêkszoœæ
pos³ów Platformy Obywatelskiej, ku radoœci pos³ów
lewicy, dopuœci³a do tego, aby w tej ustawie, powie-
dzia³bym, zosta³a uchylona furtka dla zwi¹zków
partnerskich osób tej samej p³ci. Nie ma pewnoœci
co do tego, czy jeœli w którymœ z krajów osoby tej sa-
mej p³ci zawr¹ taki partnerski zwi¹zek, a potem
osiedl¹ siê w Polsce, nie bêdziemy musieli potrakto-
waæ ich jak ma³¿onków ze wszystkimi tego konsek-
wencjami. Nie ma pewnoœci co do tego, czy nie bêd¹
mogli wspólnie rozliczaæ siê z urzêdem skarbowym,
dziedziczyæ po sobie, rozwieœæ siê, a nawet czy nie
bêd¹ mogli adoptowaæ dziecka. Dzisiaj to jest nie-
mo¿liwe, bo, jak rozumiem, art. 18 konstytucji jest
pod tym wzglêdem bardzo czytelny. Ale jest to tylko
kwestia czasu, znaj¹c dzia³alnoœæ zwi¹zków gejow-
skich, obawiam siê, czy nie powinniœmy siê na
wszelkie strony zabezpieczaæ.

Przypomnê, ¿e w³aœnie pos³owie Prawa i Spra-
wiedliwoœci próbowali ratowaæ tê sytuacjê, zg³a-
szaj¹c do ustawy poprawkê stwierdzaj¹c¹, ¿e
w Polsce, zgodnie z konstytucj¹, ma³¿eñstwem
jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, a tak¿e ¿e usta-
wodawstwa innych krajów, dopuszczaj¹ce inne
zwi¹zki ni¿ naturalne ma³¿eñstwo, nie mog¹
u nas obowi¹zywaæ. O odrzuceniu tego zapisu,
jak ju¿ tutaj wspomniano, zadecydowa³ jeden
g³os. Dwustu dziesiêciu pos³ów odrzuci³o tê po-
prawkê Prawa i Sprawiedliwoœci, w tym w³aœnie
wiêkszoœæ pos³ów Platformy Obywatelskiej i ca³a
lewica.

Moim zdaniem, a tak¿e zdaniem wielu auto-
rytetów, prawników, dwustu dziesiêciu pol-
skich pos³ów zag³osowa³o jednoznacznie wbrew
polskiemu prawu, wbrew konstytucji. Przypom-
nê, ¿e treœci tej ustawy, bez tej poprawki, broni³
minister sprawiedliwoœci Krzysztof Kwiatkow-
ski, sk¹din¹d bardzo sympatyczny senator
z Platformy Obywatelskiej, stwierdzaj¹c – zre-
szt¹ mówi³ to samo, co pan minister Wrona – ¿e
nie mo¿na u nas stosowaæ przepisów innych
krajów, sprzecznych z polskim porz¹dkiem pra-
wnym. Jak podkreœli³, polska konstytucja
w art. 18 stwierdza, ¿e ma³¿eñstwem jest wy-
³¹cznie zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny.

Odpowiadam panom ministrom, ¿e niestety
w tym zakresie nie wystarczy sam przepis konsty-
tucyjny, ustawa – Prawo prywatne miêdzynaro-
dowe ustanawia bowiem swoisty mechanizm pra-
wny, dziêki któremu bêdzie mo¿na wygrywaæ ró¿-
ne sporne sprawy przed Europejskim Trybuna-
³em Praw Cz³owieka w Strasburgu. I dlatego,
moim zdaniem, nie wolno dla przepisów prawa
obcego ustawiaæ zbyt szerokiej furtki, poniewa¿
w Konstytucji RP jest, tak¿e wspomniany wczeœ-
niej, zapis art. 90, w którym Polska na rzecz pra-
wa miêdzynarodowego zrzeka siê niektórych
swoich kompetencji.

Krótko mówi¹c, odrzucenie tej poprawki
w Sejmie spotka³o siê z ogromn¹ krytyk¹ tak¿e
ze strony episkopatu, ze strony oœrodków, któ-
re broni¹ rodziny. To te¿, jako ustawodawcy,
musimy wzi¹æ pod uwagê. Tak wiêc odrzucenie
tej poprawki w Sejmie wprowadzi³o niebezpie-
czny precedens, bowiem z jednej strony mo¿e
to ju¿ zaowocowaæ lawin¹ pozwów ze strony
osób homoseksualnych, d¹¿¹cych do legaliza-
cji swoich zwi¹zków, a z drugiej – o czym ju¿ pi-
sa³y nawet media – zainicjuje turystykê homo-
seksualn¹ z Polski na przyk³ad do Holandii,
a póŸniej bêd¹ roszczenia tych osób w Polsce
i dochodzenie przez nie przed s¹dami wszyst-
kich praw przynale¿nych ma³¿onkom, z adop-
cj¹ dzieci w³¹cznie.

Jednym s³owem, jeœli nie wprowadzimy tej po-
prawki, to niejako dopuœcimy do wprowadzenia
tylnymi drzwiami do polskiego porz¹dku prawne-
go legalizacji uk³adów homoseksualnych. Mo¿na
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siê spodziewaæ, ¿e z kolei jej przyjêcie spowoduje,
¿e œrodowiska homoseksualne oczywiœcie zaata-
kuj¹ to prawo, a tak¿e zaczn¹ siê domagaæ pe³nej
legalizacji swoich zwi¹zków w Polsce, ze zmian¹
konstytucji w³¹cznie.

Zastanawiam siê, dlaczego pos³owie Platformy
Obywatelskiej, a dzisiaj w trakcie tej debaty tak¿e
senatorowie Platformy Obywatelskiej, tak zdecy-
dowanie chc¹ odrzuciæ poprawkê, któr¹ zg³aszaj¹
i której broni¹ senatorowie Prawa i Sprawiedliwo-
œci. W koñcu wprowadzamy tylko zapis, który de-
finiuje pojêcie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety
i mê¿czyzny, a tak¿e zapis niezezwalaj¹cy na sto-
sowanie w³aœciwego prawa obcego, reguluj¹cego
zwi¹zki osób tej samej p³ci, czyli tak zwan¹ ma³¹
klauzulê porz¹dku publicznego. Zastanawiam
siê, czy zaniechanie wprowadzenia tej poprawki,
takiego rozwi¹zania ustawodawczego, jest œwia-
domym wy³omem, który chcecie pañstwo zrobiæ,
czy tylko poprawnoœci¹ polityczn¹, aby nie nara-
ziæ siê na epitet homofoba.

Czy jest czymœ niezgodnym z materi¹ ustawo-
dawcz¹ to, aby w przepisach tej ustawy powtórzyæ
definicjê ma³¿eñstwa za pomoc¹ okreœleñ z art. 18
konstytucji oraz z art. 1 ust. 1 kodeksu rodzinne-
go i opiekuñczego, w których jest mowa w³aœnie
o zwi¹zku miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹?

Czy wystarczaj¹c¹ zapor¹ przeciw uznaniu
w polskim porz¹dku prawnym skutków prawnej
dopuszczalnoœci zawierania w obcych porz¹d-
kach prawnych zwi¹zków jednop³ciowych ma byæ
zawarta w art. 7 projektu klauzula porz¹dku pub-
licznego, mówi¹ca, ¿e prawa obcego nie stosuje
siê, je¿eli jego stosowanie mia³oby skutki sprzecz-
ne z podstawowymi zasadami porz¹dku prawne-
go Rzeczypospolitej Polskiej?

Pamiêtajmy, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat temu
nie by³o w ogóle znane ustawodawcom zjawisko
uznawania za legalne – czyli za skuteczne
w œwietle prawa prywatnego – w porz¹dkach pra-
wnych innych pañstw zwi¹zków jednop³cio-
wych. Dzisiaj to zjawisko, jako ma³¿eñstwo je-
dnop³ciowe, ma ju¿ swoj¹ definicjê prawn¹. I bo-
daj z tego powodu nie nale¿y rezygnowaæ z defi-
niowania ma³¿eñstwa jako zwi¹zku heterosek-
sualnego. Co wa¿ne, w innych pañstwach euro-
pejskich zmieniono w prawie definicjê ma³¿eñ-
stwa, które utraci³o charakter heteroseksualny.
Moim zdaniem, w tej sytuacji tym bardziej nale¿y
w ustawach takich jak ta, podkreœlaæ heterosek-
sualny charakter ma³¿eñstwa, aby w razie wy-
st¹pienia norm kolizyjnoprawnych mieæ jasno
zdefiniowane pojêcie. Skoro proces tworzenia
prawa ma charakter dynamiczny, powinniœmy
odpowiednio reagowaæ na nowe zjawiska spo³e-
czne, aby nie zostaæ zaskoczonymi istnieniem ja-
kiejœ furtki prawnej, która pozwoli obejœæ nasze
prawo.

Jak wspomnia³em, wkrótce o charakterze i tre-
œci tych zapisów bêd¹ rozstrzygaæ i polskie, i euro-
pejskie s¹dy. Czy mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e zasada
heteroseksualnego charakteru ma³¿eñstwa, wy-
ra¿ona w art. 18 Konstytucji RP, zostanie ocenio-
na przez polskie s¹dy powszechne jako podstawo-
wa zasada polskiego porz¹dku prawnego? Tak
wcale nie musi byæ. Co bêdzie, gdy na przyk³ad
obywatel Hiszpanii powo³a siê na to, i¿ zawar³ ho-
moseksualny zwi¹zek ma³¿eñski w swoim kraju,
a w Polsce wyst¹pi z roszczeniami alimentacyjny-
mi wobec krewnych swojego zmar³ego partnera,
mieszkaj¹cymi w Polsce, b¹dŸ te¿ wyst¹pi do pol-
skiego s¹du o stwierdzenie dziedziczenia na zasa-
dach ustawowych, tak jak ma³¿onek ze zwi¹zku
heteroseksualnego? £atwo sobie wyobraziæ, jak
g³oœny krzyk podnios¹ organizacje gejowskie
w przypadku ewentualnego skorzystania przez
polski s¹d z klauzuli porz¹dku publicznego.

I jeszcze jedna wa¿na uwaga. Heteroseksualna
definicja ma³¿eñstwa zawarta w naszej konstytu-
cji ³¹czy siê z pojêciami rodziny, macierzyñstwa,
rodzeñstwa. Tym bardziej oznacza to dla ustawo-
dawcy zakaz formu³owania takich konstrukcji
prawnych, które ogranicza³yby b¹dŸ likwidowa³y-
by funkcjê ma³¿eñstwa w kontekœcie rodziciel-
stwa rozumianego jako prokreacja i wychowanie
dzieci. Krótko mówi¹c, ta kwestia powinna zostaæ
uregulowana w sposób wyraŸny w przepisach
prawa prywatnego miêdzynarodowego w sposób
zgodny z normami konstytucyjnymi wyra¿onymi
w art. 18 Konstytucji RP.

Œwiêty Tomasz z Akwinu uczy³, ¿e ma³y b³¹d na
pocz¹tku skutkuje du¿ym b³êdem na koñcu. Ina-
czej mówi¹c, jeœli w tej ustawie w oczywisty spo-
sób nie potwierdzimy definicji ma³¿eñstwa hete-
roseksualnego, to dokonamy zaniechania legisla-
cyjnego, które niejako uchyli furtkê do wprowa-
dzenia do polskiego porz¹dku prawnego skutków
dopuszczalnoœci prawnej zwi¹zków jednop³cio-
wych w innych pañstwach, mimo ¿e w Polsce ta-
kiego prawa nie bêdzie. Jak s¹dzê, aktywiœci ho-
moseksualni, stosuj¹c technikê wk³adania nogi
w uchylone drzwi, poszerz¹ ochronê prawn¹ dla
zwi¹zków jednop³ciowych, a z czasem, o czym ju¿
dzisiaj otwarcie mówi¹, te drzwi wywa¿¹.

Konkluduj¹c, powiem, ¿e popieram senackie
poprawki Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, choæ uwa¿am, ¿e nie oddaj¹ one
w pe³ni tego, co powinniœmy w tej ustawie przywo-
³aæ, mianowicie konstytucyjnej definicji ma³¿eñ-
stwa. I jeszcze jedno. Miliony Polaków przygoto-
wuj¹ siê dzisiaj do beatyfikacji s³ugi bo¿ego Jana
Paw³a II. Taka poprawka by³aby równie¿ wy-
pe³nieniem testamentu papie¿a Polaka, który za-
wsze broni³ praw ma³¿eñstwa opartego na zwi¹z-
ku mê¿czyzny i kobiety. Dawa³ temu wyraz w do-
kumentach i niezliczonych wypowiedziach na te-
mat rodziny. Uwa¿am, ¿e obrona ma³¿eñstwa i ro-
dziny oraz œwiêtoœci ¿ycia od poczêcia do natural-
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nej œmierci powinna byæ dla Polaków, katolików
testamentem wielkiego i œwiêtego wkrótce papie-
¿a. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
D³ugoœæ dyskusji i opór przed wprowadzeniem,

wydawa³oby siê, tak oczywistej poprawki utwier-
dza mnie co do niejasnych intencji, jakie kieruj¹
tym, ¿eby tej poprawki nie przyj¹æ. Je¿eli sprawa
jest oczywista i s¹d, tak jak wspomnia³ pan mini-
ster, na pewno orzeknie zgodnie z art. 18 konsty-
tucji, to pytam, jaka jest obawa co do doprecyzo-
wania tego. Wspomnia³ pan minister równie¿
o tym, ¿e przyjmuj¹c poprawkê, pozbawiamy siê
mo¿liwoœci oceny sytuacji itd., itd. A ja myœlê, ¿e
tak, my chcemy siê pozbawiæ takiej mo¿liwoœci
oceny. Chcemy, ¿eby ta materia nie by³a materi¹
natury ocennej, chcemy, ¿eby przepis brzmia³ je-
dnoznacznie. Ja nie chcê zdawaæ siê na to, ¿e je-
den sêdzia uzna tak, a inny sêdzia uzna inaczej.
Sêdziowie to te¿ ludzie, ¿yj¹ w okreœlonym œwie-
cie, jeden wytrzyma presjê, drugi jej ulegnie, wie-
my to przecie¿ z doœwiadczenia. Nie wiem, nie mo-
gê te¿ poj¹æ, w jaki sposób dodanie przepisu, do-
precyzowanie spowoduje lukê prawn¹. To raczej
brak przepisu powoduje zazwyczaj lukê prawn¹.

Wspomnê, ¿e brakuje mi w tym wszystkim –
a mielibyœmy stanowisko S¹du Najwy¿szego – te-
go, czy rzeczywiœcie sêdziowie, Krajowa Rada
S¹downictwa, bo ona te¿ powinna opiniowaæ, zre-
szt¹ S¹d Najwy¿szy te¿ powinien zaopiniowaæ ten
akt prawny… Jak oni by siê do tego odnieœli? Czy
te œrodowiska rzeczywiœcie chc¹ byæ zmuszone do
tego, ¿eby w ka¿dej sprawie dokonywaæ tego ro-
dzaju interpretacji, zamiast móc skorzystaæ
z konkretnego,jednoznacznego zapisu?

Chcia³bym wreszcie podkreœliæ i to, ¿e chyba
zadaj¹cy pytanie redaktor z „Rzeczpospolitej”,
który po przyjêciu tej ustawy przez Sejm zatytu³o-
wa³ swój artyku³ „Czy Sejm stworzy³ przyczó³ek
dla zwi¹zków partnerskich”… W tym artykule po-
wiada siê miêdzy innymi w nastêpuj¹cy sposób:
„Minister sprawiedliwoœci Krzysztof Kwiatkowski
uspokaja³ po g³osowaniu, ¿e zawarta w prawie
prywatnym miêdzynarodowym tak zwana klau-
zula porz¹dku publicznego jest dostateczn¹ ba-
rier¹ przed faktyczn¹ legalizacj¹ zwi¹zków jednej
p³ci. Powtórzenie konstytucyjnej zasady, ¿e
«ma³¿eñstwo to zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny», mo-

¿e zaœ rodziæ problemy interpretacyjne”. Ja nie
mogê tego poj¹æ. Jakie problemy interpretacyjne
mo¿e rodziæ stwierdzenie, ¿e ma³¿eñstwo to
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, skoro to jest zgodne
z konstytucj¹?

Chcia³bym wreszcie zacytowaæ… Mo¿na mi za-
rzuciæ, ¿e nie jestem prawnikiem dostatecznie wy-
kszta³conym, przeto odwo³am siê do opinii auto-
rytetów z dziedziny prawa miêdzynarodowego
prywatnego. Po czêœci cytowa³em ju¿ opiniê pana
profesora doktora habilitowanego Andrzeja
M¹czyñskiego, teraz ograniczê siê tylko do niektó-
rych fragmentów tej opinii. Niektóre ju¿ wczeœniej
cytowa³em, w tej chwili ograniczê siê tylko do in-
nych kwestii poruszonych przez niego. Cytujê pa-
na profesora: „W polskim prawie rodzinnym
ma³¿eñstwo uregulowane zosta³o jako zwi¹zek
kobiety i mê¿czyzny. Ustawodawstwo polskie nie
zawiera przepisów normuj¹cych zwi¹zki osób tej
samej p³ci. Brak instytucjonalizacji nie jest oczy-
wiœcie jednoznaczny z ocen¹ takich zwi¹zków ja-
ko nielegalnych, a tym bardziej poddanych san-
kcjom karnym. Ustawodawca polski nie mo¿e je-
dnak ignorowaæ tego, ¿e prawa innych pañstw
normuj¹ takie zwi¹zki, tym bardziej ¿e prawa te
dopuszczaj¹ stosowanie takiej regulacji nie tylko
do zwi¹zków ³¹cz¹cych osoby maj¹ce obywatel-
stwo danego pañstwa. Problem powinien byæ
przede wszystkim unormowany w przepisach
prawa prywatnego miêdzynarodowego w sposób
gwarantuj¹cy ich zgodnoœæ z unormowaniem
przewidzianym w art. 18 Konstytucji RP”. Dalej
pan profesor powiada, ¿e brak w ustawie
„wzmianki o zwi¹zkach osób tej samej p³ci nie jest
«unikiem», ale wynikiem d¹¿enia do umo¿liwienia
stosowania u nas zagranicznych przepisów tej
treœci. Nale¿y jeszcze rozwa¿yæ, czy wystarczaj¹c¹
przeszkod¹ stosowania u nas takich przepisów
zagranicznych nie jest art. 7 projektu, wyra¿aj¹cy
tzw. klauzulê ogóln¹ porz¹dku prawnego” – tu
profesor cytuje ten przepis – „Jak widaæ – przepis
ten pos³uguje siê blankietowym w istocie pojê-
ciem «podstawowych zasad porz¹dku prawnego».
Wype³nienie treœci¹ tego pojêcia dokonywane jest
przez s¹dy w trakcie stosowania tego przepisu.
Otó¿ nie ma pewnoœci, czy zasada heteroseksual-
nego charakteru ma³¿eñstwa zostanie oceniona
przez orzecznictwo jako podstawowa zasada pol-
skiego porz¹dku prawnego, wy³¹czaj¹ca mo¿li-
woœæ zastosowania prawa obcego, je¿eli prowa-
dzi³oby ono do skutków sprzecznych z t¹ zasad¹.
Doœwiadczenia zwi¹zane ze stosowaniem w prak-
tyce administracyjnej znowelizowanego w 1998 r.
art. 71 prawa o aktach stanu cywilnego sk³aniaj¹
do ostro¿noœci. Mo¿liwe jest stanowisko, i¿ zasa-
da wyra¿ona w art. 18 Konstytucji dotyczy tylko
zwi¹zków zawieranych w Polsce”. „Z tych wzglê-
dów” – powiada pan profesor M¹czyñski – „dla za-
pewnienia zgodnoœci projektu z norm¹ wyra¿on¹
w art. 18 Konstytucji RP, rozumian¹ jako zakaz
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instytucjonalizacji zwi¹zków osób tej samej p³ci
tak¿e przez stosowanie w Polsce przepisów zagra-
nicznych reguluj¹cych takie zwi¹zki, uzasadnio-
ne jest dodanie do niego przepisu wyra¿aj¹cego
tzw. szczegó³ow¹ klauzulê porz¹dku publicznego,
skierowan¹ przeciwko przepisom instytucjonali-
zuj¹cym zwi¹zki osób tej samej p³ci”. Tyle pan
profesor M¹czyñski.

Mam jeszcze przed sob¹ opinie innych specja-
listów z dziedziny prawa miêdzynarodowego. Pa-
ni profesor doktor habilitowana Aurelia Nowicka
z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu powiada: „Zdanie drugie w art. 7” –
ona wskazuje, ¿e jest takie potrzebne, tak jak po-
prawka senacka – „stanowi konkretyzacjê zaka-
zu stosowania przepisów prawa obcego ustano-
wionego w zdaniu pierwszym tego artyku³u. Za-
sada wyra¿ona w art. 18 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zgodnie z któr¹ ma³¿eñstwem
jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, stanowi istotny
sk³adnik porz¹dku prawnego podlegaj¹cego bez-
wzglêdnej ochronie, tak¿e na gruncie prawa pry-
watnego miêdzynarodowego. Funkcjê tê
spe³niaæ powinna klauzula porz¹dku publiczne-
go. W celu zapewnienia jej efektywnoœci wysoce
po¿¹dane jest ustawowe skonkretyzowanie
wspomnianej zasady konstytucyjnej na p³asz-
czyŸnie kolizyjnoprawnej w zakresie stosowania
prawa obcego”. Dalej pani profesor daje przy-
k³ad, ¿e prawo musi pod¹¿aæ za zmianami, jakie
postêpuj¹ w œwiecie. Za przyk³ad reakcji ustawo-
dawcy na omawiane zjawiska pos³u¿yæ mo¿e los
regulacji dotycz¹cej tak zwanych ma³¿eñstw
konsularnych. Jeszcze w 1986 r. ustawodawca
wprowadzi³ w kodeksie rodzinnym i opiekuñ-
czym przepis art. 2, w którym postanowi³, ¿e
ma³¿eñstwo konsularne mog¹ zawrzeæ obywate-
le polscy przebywaj¹cy zagranic¹. Wtedy wyda-
wa³o siê to wystarczaj¹ce, ale ju¿ w 2001 r., gdy
nowelizowano tê ustawê, podkreœlono… Przy-
wracaj¹c te regulacje, ustawodawca pos³u¿y³ siê
ju¿ zwrotem „mê¿czyzna i kobieta”, bo trzeba by-
³o siê dostosowaæ do naszych realiów. I to poka-
zuje, ¿e s¹ w tej chwili potrzebne pewne doprecy-
zowania i bardzo konkretne zapisy.

Chcia³bym jeszcze zacytowaæ fragment opinii
pana profesora doktora habilitowanego Leszka
Wiœniewskiego. Pan profesor stwierdza: „Aby
konstytucyjne pojêcie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku
kobiety z mê¿czyzn¹ nie by³o w Polsce podwa¿ane
na podstawie art. 48 prawa prywatnego miêdzy-
narodowego, to art. 48 powinien zostaæ uzu-
pe³niony przepisem mówi¹cym, ¿e na terytorium
Polski za ma³¿eñstwo uznaje siê wy³¹cznie zalega-
lizowany zgodnie z prawem ojczystym ma³¿onków
zwi¹zek jednej kobiety pe³noletniej z jednym
pe³noletnim mê¿czyzn¹ za obopóln¹ zgod¹
ma³¿onków.

Dalej pan profesor powiada tak. Obserwuje siê
te¿ sta³¹ eskalacjê pogl¹dów o równoœci
ma³¿eñstw homoseksualnych z heteroseksualny-
mi. Pogl¹dy takie s¹ sprzeczne z utrwalonymi
w spo³eczeñstwach wartoœciami, wielowiekow¹
tradycj¹ kultury europejskiej, chrzeœcijañskiej
i innych religii. Godz¹ te¿ w dobra gwarantowane
prawem miêdzynarodowym i krajowym dotycz¹ce
ochrony praw cz³owieka, w tradycyjn¹ rodzinê
sk³adaj¹c¹ siê z regu³y z rodziców i ich dzieci, na-
zywan¹ naturaln¹ i podstawow¹ komórk¹ spo³e-
czeñstwa, o czym mówi art. 16 ust. 3 Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka, art. 23 ust. 1 Miêdzy-
narodowego Paktu Praw Osobistych i Politycz-
nych, oraz ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety
i mê¿czyzny, o czym mówi art. 16 ust. 1 powsze-
chnej deklaracji, art. 23 ust. 2 paktu praw osobi-
stych i politycznych, art. 12 europejskiej konwen-
cji i art. 18 Konstytucji RP.

Dlaczego wiêc propaganda homoseksualizmu
ma byæ popierana przez spo³eczeñstwa, skoro
prawom cz³owieka nie s³u¿y, lecz szkodzi? Miê-
dzynarodowe organy ochrony praw cz³owieka wy-
ra¿aj¹ pogl¹d, ¿e nie zas³uguje na ochronê takie
postêpowanie, któremu towarzyszy inne postêpo-
wanie, sprzeczne z ide¹ praw cz³owieka.

Dalej pan profesor twierdzi tak. Lansowane
przez ruch homoseksualistów nowe pseudopra-
wa cz³owieka, na przyk³ad dotycz¹ce legalizacji
par homoseksualnych na wzór zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, nie mog¹ byæ te¿ kreowane w ustawach,
bo z ma³¿eñstwem i rodzin¹ nie maj¹ nic wspólne-
go, nie maj¹ te¿ nic wspólnego z ochron¹ praw
cz³owieka opart¹ na prawnonaturalnych podsta-
wach. Orientacja seksualna stanowi najbardziej
intymn¹ sferê prywatnoœci cz³owieka i jakakol-
wiek jej regulacja prawna jest ju¿ naruszeniem tej
prywatnoœci. Ju¿ zmierzam do koñca.

Poniewa¿ czas wyst¹pienia jest ograniczony,
chcia³bym wobec tego jedynie skonkludowaæ.
Chcia³bym przytoczyæ kilka faktów. W siedmiu
krajach Europy, w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Is-
landii, Norwegii, Portugalii i w Szwecji, prawo do-
zwala na ma³¿eñstwa homoseksualne, w dwu-
dziestu dwóch, nie bêde ich ju¿ wymienia³, san-
kcjonuje zawieranie zwi¹zków jednop³ciowych.
Od pewnego czasu rodzime œrodowiska aktywi-
stów homoseksualnych namawiaj¹ do obchodze-
nia polskiego porz¹dku prawnego. W wypowiedzi
podczas tak zwanej parady równoœci w Warszawie
13 czerwca 2009 r. jeden z aktywistów homosek-
sualnych, którego nazwiska wymienia³ nie bêdê,
mówi³ w ten sposób: jestem zdecydowanym zwo-
lennikiem tego, ¿eby wszyscy ci, którzy zawarli
zwi¹zki partnerskie b¹dŸ ma³¿eñskie poza grani-
cami Polski, prowokowali rozmaite wydarzenia,
które nastêpnie mog³yby znaleŸæ swój fina³ w try-
bunale w Luksemburgu. Jest to unijny trybuna³
powo³any do rozstrzygania ró¿nych problemów
na tle prawa unijnego, tak t³umaczy³. Chodzi mu
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o to, aby zg³aszaæ te sprawy do trybuna³u po to,
¿eby zmusiæ polskie w³adze do uznawania zwi¹z-
ków partnerskich b¹dŸ ma³¿eñstw zawartych
w innych krajach i metod¹ faktów dokonanych
tworzyæ rzeczywistoœæ.

Ju¿ na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ
w ten sposób. W kontekœcie gigantycznej ofensy-
wy homoseksualnego lobby, które na ca³ym œwie-
cie, a w Unii Europejskiej w szczególnoœci, zmie-
rza do zniszczenia instytucji rodziny opartej na
ma³¿eñstwie jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny,
przyjêcie takiej ustawy bez poprawki jest szkodli-
we. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e homoseksualne
lobby, uderzaj¹c w naturaln¹ rodzinê w imiê uto-
pijnej wizji cz³owieka i spo³eczeñstwa, godzi w sa-
me fundamenty porz¹dku spo³ecznego i przyczy-
nia siê do destrukcji naszej cywilizacji, proponu-
j¹c zamiast stabilnej i kochaj¹cej siê rodziny wy-
paczony model ¿ycia i relacji ludzkich.

Warto przypomnieæ dokument Kongregacji Nau-
ki Wiary z 2003 r., w którym Koœció³ zwraca uwagê
katolickim politykom. Mówi w nim, ¿e jeœli wszyscy
wierni maj¹ obowi¹zek przeciwstawienia siê zalega-
lizowaniu prawnemu zwi¹zków homoseksualnych,
to politycy katoliccy zobowi¹zani s¹ do tego w spo-
sób szczególny na p³aszczyŸnie im w³aœciwej. Przed-
stawiciele parlamentu, którzy nie czuj¹ siê zobo-
wi¹zani do wiernoœci katolickiemu nauczaniu mo-
ralnemu i prawu naturalnemu, powinni przynaj-
mniej broniæ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i byæ wierni przysiêdze senatora RP, w której œlubo-
wali rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki
wobec narodu, strzec suwerennoœci interesów pañ-
stwa, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci ojczyzny
i dobra obywateli, przestrzegaæ konstytucji i innych
praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwzglêdniaj¹c te wszystkie okolicznoœci, go-
r¹co proszê Wysok¹ Izbê, by ta istotna poprawka
do ustawy – Prawo prywatne miêdzynarodowe zo-
sta³a przyjêta. Nadto w imieniu w³asnym sk³adam
dwie kolejne poprawki do tej¿e ustawy. Z uwagi
na brak czasu nie bêdê ich omawia³. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Goœcie! Szanowni Panowie Senatorowie!
Ustawa, nad któr¹ dzisiaj debatujemy, dotyka

szczególnie wra¿liwej materii, której otoczenie
zmienia siê wrêcz na naszych oczach. Dlatego po-
winniœmy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ pod-
czas procedowania i tworzenia tego prawa. To, ¿e

wokó³ tej materii tworzy siê klimat… Chcia³bym
tu cytowaæ, a nie wymyœlaæ przemówienie, cyto-
waæ media, bo miêdzy innymi w gazetach pisze siê
o tym, co nam obecnie towarzyszy. Mamy gazetê
„Polska Dziennik Zachodni”, która opisuje Sojusz
Lewicy Demokratycznej i jego zamiary przed³o¿e-
nia do Sejmu w marcu – jest tu o tym mowa
wprost – w po³owie marca projektu o zwi¹zkach
partnerskich. Nie czytam dalej. Inna gazeta i tytu³
„Dwóch tatusiów i mamy problem”. Co dalej?
„U³atwiæ œlub gejom”. Tutaj pisze siê o pani El-
¿biecie Radziszewskiej, pe³nomocnik rz¹du do
spraw równego traktowania, która chce zlikwido-
waæ jedn¹ z barier stoj¹cych na przeszkodzie za-
wieraniu homoseksualnych ma³¿eñstw za grani-
c¹. Tworzymy klimat sprzyjaj¹cy temu, co do cze-
go moi przedmówcy wyra¿ali swoje obawy. Takie
obawy i taka ostro¿noœæ powinny nam jak najbar-
dziej towarzyszyæ.

Tworzenie takiego klimatu sprzyja dalszemu
krokowi, stosowaniu metody faktów dokonanych.
Aktywista homoseksualny, niekryj¹cy siê z tym,
mówi wprost, ¿e do trybuna³u w Luksemburgu na-
le¿y zg³aszaæ odpowiednie fakty, ¿eby zmusiæ pol-
skie w³adze do uznawania zwi¹zków partnerskich
b¹dŸ ma³¿eñstw zawartych w innych krajach i me-
tod¹ faktów dokonanych tworzyæ rzeczywistoœæ.
Dalej buñczucznie mówi o tym, co dzia³o siê w nie-
dalekiej przesz³oœci. Otó¿ walczono o prawa do or-
ganizowania parad, teraz jesteœmy na paradzie
i nikt nie zakazuje jej organizowania. Zatem tworzy
siê klimat i jest on wykorzystywany do tworzenia
faktów dokonanych.

W swoim wyst¹pieniu do ksiê¿y, do biskupów
minister Kwiatkowski pragnie zapewniæ, ¿e klau-
zula porz¹dku publicznego, która mówi o tym, ¿e
prawa obcego nie stosuje siê, je¿eli jego stosowa-
nie mia³oby skutki sprzeczne z podstawowymi za-
sadami porz¹dku prawnego RP, jest skuteczna.
Chce w ten sposób uspokoiæ biskupów, a przez to
œrodowisko katolickie, i zapewniæ, ¿e nic z³ego siê
nie dzieje. Ja z obaw¹ przyjmujê takie zapewnie-
nie, tym bardziej ¿e znane s¹ tak zwane ma³e
klauzule porz¹dku publicznego, tak w legislacji
europejskiej, jak i wiele razy w naszych ustawach
przywo³ujemy ustawê najwy¿szej rangi, jak¹ jest
konstytucja. Dlatego dziwiê siê – tak jak przed
chwil¹ powiedzia³ to pan senator Piotrowicz – ¿e
akurat w tej materii boimy siê zawrzeæ ma³¹ klau-
zulê porz¹dku publicznego.

Z tych wzglêdów uwa¿am, ¿e poprawka Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji do art. 7
jest jak najbardziej s³uszna. Popieram tê popraw-
kê. Ponadto wnoszê poprawkê w rozdziale 11, zo-
sta³a ona ju¿ z³o¿ona, która w odpowiedzi na pró-
by dzia³ania pani Radziszewskiej pozwoli jedno-
znacznie interpretowaæ, ¿e ma³¿eñstwo to
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny. Proszê o poparcie
poprawki komisyjnej oraz mojej poprawki, która
to doprecyzowuje. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nikt na tej sali, chyba dobrze to rozumiem, nie

neguje zapisu, ¿e ma³¿eñstwo jest to zwi¹zek ko-
biety i mê¿czyzny. To jest aksjomat. Problem tego,
jak dalece bêdzie to szanowane i przestrzegane,
jest nasz¹ wspóln¹ trosk¹.

Czego dotyczy nowa ustawowa regulacja sta-
rych zagadnieñ? Ona dotyczy kolizyjnych… Pra-
wa miêdzynarodowego w ogóle. Przed Trybuna-
³em Konstytucyjnym, kiedy reprezentowa³em se-
natorów, którzy uwa¿ali, ¿e traktat lizboñski nie
zawiera zapisów dotycz¹cych poszanowania
klauzuli porz¹dku publicznego pañstw cz³onkow-
skich, a zw³aszcza Polski, zada³em pytanie: czy
mamy w Polsce do czynienia w ramach prawa
unijnego z prawem unijnym jako obcym, czy z sy-
stemem jednolitym? Czy mamy podwójny system
prawny, przenikaj¹cy siê, czy mamy jeden system
prawny? OdpowiedŸ wszystkich cz³onków trybu-
na³u by³a prosta i jasna: mamy jeden system pra-
wny, a w zwi¹zku z tym prawo unijne nie jest pra-
wem obcym. Dlatego taki przepis – podobnie
stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w 2008 r. – jest przepi-
sem zbêdnym. Bo w to miejsce wchodz¹ rozpo-
rz¹dzenia, które z mocy polskiej konstytucji maj¹
moc nadrzêdn¹ nad prawem zwyk³ym. O konsty-
tucji nie by³o mowy w owym czasie, tylko o tym, ¿e
jest przepis, który mówi, ¿e konstytucja jest naj-
wy¿szym aktem prawa polskiego. A wobec zwyk³ej
ustawy, jak¹ tutaj mamy, nadrzêdne s¹ rozpo-
rz¹dzenia, które przewiduj¹ klauzulê porz¹dku
publicznego o podobnej treœci. W zwi¹zku z tym
ten przepis jest superfluum, czyli jest niepotrzeb-
ny. Tak mówi³ S¹d Najwy¿szy w 2008 r., kiedy ten
projekt by³, powiedzia³bym, organizowany.

Czego wiêc to dotyczy? Co to jest prawo obce?
Prawo obce reguluje prawo innego pañstwa. Na
przyk³ad w Holandii… Je¿eli nie mamy umowy
z tym pañstwem, a tam traktowany jako ma³¿eñ-
stwo jest na przyk³ad zwi¹zek homoseksualny, to
jest to dla nas prawo obce. Je¿eli mamy umowê
miêdzynarodow¹, to ona ma pierwszeñstwo.
I wtedy to te¿ jest prawo obce, ale wi¹zane umow¹.
Je¿eli to jest prawo unijne, to nie jest ju¿ to prawo
obce. Proponowana regulacja w tym zakresie nie
dotyczy zatem nadrzêdnoœci prawa unijnego. To
jest pierwsza teza.

W zwi¹zku z tym trzeba by pomyœleæ, czy nie za-
stosowaæ czegoœ, o co pañstwo, którzy podpisali-
œcie skargê, upominaliœcie siê w traktacie lizboñ-
skim, ja was wtedy reprezentowa³em… Czy nie
nale¿y siê upominaæ o respektowanie w traktacie

lizboñskim, nie tylko wed³ug naszego przekona-
nia, bo by³oby to wi¹¿¹ce równie¿ dla Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, nie tylko dla
naszych wewnêtrznych organów pañstwa… Czy
nie nale¿y siê upominaæ o zastosowanie specjal-
nej klauzuli, któr¹ traktat lizboñski zastrzeg³ dla
regulacji stosunków pieniê¿nych, to znaczy za-
trzymania mocy obowi¹zuj¹cej prawa unijnego
wobec pañstw cz³onkowskich na zgodnoœci, a ra-
czej niesprzecznoœci, tego prawa z konstytucj¹
danego kraju? O to siê upominaliœmy. Trybuna³
stwierdzi³, ¿e takie rozwi¹zanie jest zbêdne, bo
ustawa kompetencyjna mo¿e… Nie chcê zreszt¹
rozpoczynaæ dyskusji na ten temat.

Wed³ug S¹du Najwy¿szego taki przepis jest
zbêdny, bo nie dotyczy prawa obcego. Dotyczy on
regulacji statusu prawnego pary, która w jakimœ
pañstwie zawrze zwi¹zek i chce… Ale prawo unij-
ne… Jest bardzo w¹tpliwe zastosowanie tej nor-
my, bo ona o konstytucji nic nie mówi, tylko o za-
sadach.

Czego ona dotyczy? Stosowania, a nie obo-
wi¹zywania. Traktat lizboñski wprowadzi³ in-
stutucjê zatrzymania ex lege, z mocy prawa,
obowi¹zywania tego prawa. Je¿eli mia³oby to hi-
potetycznie jakieœ skutki… Za ka¿dym razem
jest to ocennne. Kto to ocenia? S¹d. Je¿eli ja
w imieniu takiej pary bym wniós³ sprawê o usta-
lenie stosunku prawnego, bo jest to stosunek
prawny, który u nas nie ma charakteru ma³¿eñ-
stwa, ale jakieœ skutki cywilnoprawne czy inne
rodzi… Ja mogê ustaliæ, jakie to rodzi skutki,
które nie s¹ sprzeczne z podstawowymi zasada-
mi porz¹dku prawnego. Sprzeczne jest uznanie
tego zwi¹zku za ma³¿eñstwo. Jeœli te osoby za-
wr¹ spó³kê, jeœli aktem notarialnym swoje pra-
wa okreœl¹ i pojawi siê kwestia dziedziczenia, to
nie bêdzie sprzeczne z polskim porz¹dkiem pra-
wnym. W ten sposób mo¿na te kwestie uregulo-
waæ, je¿eli nie ma siê na sztandarze wypisane te-
go, ¿e chce siê wywróciæ porz¹dek prawny i zro-
biæ z homoseksualizmu jako z upodobania sek-
sualnego programu politycznego. A ma³¿eñ-
stwo? Konstytucja mówi tylko o tym, co nie jest
ma³¿eñstwem i co jest ma³¿eñstwem w myœl na-
szego prawa. Znowu aksjomat. Ma³¿eñstwo nie
ma s³u¿yæ zaspokojeniu… Przy okazji jest to
problem seksualny. Ma³¿eñstwo ma s³u¿yæ pro-
kreacji, a w naszej religii, któr¹ wiêkszoœæ Pola-
ków wyznaje, jest to jednoczeœnie sakrament.
To rodzi oddzielnie skutki cywilnoprawne i od-
dzielnie religijne. Jest to zwi¹zek funkcjonalny
prokreacyjnie. Dzisiaj nie trzeba zawieraæ
ma³¿eñstwa, przy obyczajowoœci, jak¹ mamy,
¿eby zaspokajaæ swoje popêdy seksualne w taki
czy inny sposób. I nie przeceniajmy tego, co na-
le¿y uregulowaæ sub specie tylko tego, co jest
ma³¿eñstwem, a co nie jest ma³¿eñstwem. Popa-
trzmy na normê ogóln¹, której ten przepis nie
czyni zadoœæ w ramach tego, o czym ja mówiê.

71. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo prywatne miêdzynarodowe 107



W zwi¹zku z tym najpierw trzeba odnieœæ siê do
tego, o czym mówi³ Trybuna³ Konstytucyjny, do
konstytucji. PóŸniej jest kwestia prawa obcego,
która nie dotyczy prawa unijnego, tylko prawa
jakiegoœ innego pañstwa, z którym mo¿emy nie
mieæ umowy, albo umowê mamy. I ta umowa bê-
dzie nadrzêdna ponad t¹ ustaw¹, ale ta ustawa
w jakimœ sensie skutki hipotetyczne reguluje.
I wreszcie to, o co siê tutaj upominamy, czyli je-
dnoznacznoœæ egzemplifikacji, przed czym z nie-
zrozumia³ych wzglêdów, chyba politycznych,
broni siê i rz¹d, i czêœæ parlamentu. Bo mo¿na to
bezkolizyjnie implementowaæ i nie stwarzaæ nie-
potrzebnego konfliktu wokó³ tej sprawy.

Ja uwa¿am, ¿e… Jeœli by³aby chêæ uczynienia
zadoœæ woli wszystkich, to nale¿a³oby wprowadziæ
trzy regulacje do art. 7. Pierwsza mówi³aby o tym,
¿e na stosunek prawny powsta³y na gruncie pra-
wa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej prawo obce wywiera skutki prawne jedynie
w takim zakresie, w jakim jest on zgodny z konsty-
tucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. To jest klauzula
generalna. Druga regulacja dotycz¹ca prawa ob-
cego… Bo ca³y czas traktujemy to prawo jako pra-
wo obce. Tak naprawdê prawo unijne to nie jest
prawo obce, ale trzymajmy siê tego, je¿eli rz¹d siê
tak upiera, ¿eby prawo unijne by³o prawem ob-
cym. Wreszcie problem zapisania sub specie, pars
pro toto pewnej egzemplifikacji. To nie jest super-
fluum, jak wynika z tej ca³ej dyskusji, jak wynika
z tego jednego tylko g³osu przewagi w Sejmie. To
uros³o do ogromnego problemu. Z szacunku dla
konstytucji, z szacunku dla religii, z szacunku dla
polskiej tradycji prawnej… Dlaczego my siê przed
tym tak bronimy? Trzeba tylko nadaæ temu prze-
pisowi treœæ, jak mówiê, cywilizowan¹ w zakresie
ogólnej normy. I wydaje mi siê, ¿e tak¹ treœci¹ by-
³oby stwierdzenie, ¿e na polskim terytorium –
chodzi o terytorium prawne, a wiêc i ambasady,
i statki – nie maj¹ mocy obowi¹zuj¹cej normy pra-
wne reguluj¹ce zwi¹zek osób tej samej p³ci jako
ma³¿eñstwa. I dopiero te trzy normy razem daj¹
pe³en obraz tego, o co nam chodzi. Podzielam sta-
nowisko S¹du Najwy¿szego, ¿e przy obecnym
traktowaniu prawa unijnego, je¿eli nie napiszemy
o konstytucji, tylko o hipotetycznej ocennoœci
sprzecznoœci z podstawowymi zasadami porz¹d-
ku prawnego, to jest to superfluum, czyli przepis
niepotrzebny. Bo jedn¹ z zasad polskiego porz¹d-
ku prawnego jest, w zakresie pozakonstytucyj-
nym, nadrzêdnoœæ prawa unijnego. I ostatnio ró-
wnie¿ w ramach traktatu lizboñskiego, nie tylko
prawa traktatowego pierwotnego, ale i prawa
wtórnego, czyli rozporz¹dzeñ. W zwi¹zku z tym
stañmy wobec siebie w prawdzie legislacyjnej,
a nie tylko ¿yciowej. Sk³adam te poprawki na rêce
pana marsza³ka i proszê o ich rozwa¿enie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Pocieszaj¹ce w tej dyskusji jest to, ¿e wszyscy

chcemy jednego, mianowicie nie chcemy dopu-
œciæ do tego, ¿eby usankcjonowano prawnie w ja-
kikolwiek sposób istnienie zwi¹zków homosek-
sualnych w polskim systemie prawnym. Ró¿nimy
siê jednak co do tego, jakimi sposobami do tego
doprowadziæ. Pierwsza grupa, któr¹ reprezentuje
ministerstwo, stwierdza, ¿e sama klauzula po-
rz¹dku prawnego z art. 7 jest wystarczaj¹c¹ barie-
r¹, ¿e mo¿e ona zapobiec temu niechcianemu pro-
blemowi, przed którym staje Europa i przed któ-
rym równie¿ staje Polska.

Drug¹ opcjê prezentujemy my, i ja do niej rów-
nie¿ siê przychylam, a mówi ona o tym, ¿e odwo³a-
nie siê do art. 7, czyli do podstawowych zasad po-
rz¹dku prawnego, wynikaj¹cego z naszej konsty-
tucji, jest barier¹ zbyt s³ab¹. Dlaczego? Proszê
pañstwa, dlatego, ¿e prawo jest stosowane tylko
przez ludzi, bêd¹ je stosowali g³ównie sêdziowie,
czasami urzêdy, a z tym ró¿nie bywa. Jako cz³o-
wiek maj¹cy trzydziestoletnie doœwiadczenie
w stosowaniu tego prawa, mogê pañstwu na pod-
stawie przyk³adów wykazaæ, jak czasami bardzo
opacznie by³y interpretowane zasady prawa i do
jakich skutków to doprowadza³o. Siêgnê do cza-
sów systemu komunistycznego, kiedy to S¹d Naj-
wy¿szy – wydawa³oby siê, najwy¿sze gremium
najlepszych fachowców – orzek³ w jednej ze
spraw… Prosty ch³op wniós³ pozew przeciwko
spó³dzielni produkcyjnej, zwracaj¹c siê o wydanie
œwiniaka, którego wniós³ do jej maj¹tku, i prze-
gra³ sprawê. Co powiedzia³ S¹d Najwy¿szy? S¹d
Najwy¿szy powiedzia³, ¿e jest to ¿¹danie sprzecz-
ne z podstawowymi zasadami socjalistycznego
porz¹dku prawnego. W takiej rzeczywistoœci ¿y-
liœmy. Na pewno dzisiaj ci sêdziowie wstydz¹ siê
tego orzeczenia, ale ono niestety zapad³o.

Proszê pañstwa, ju¿ w obecnej rzeczywistoœci,
w wolnej demokratycznej Polsce, co zrobi³ s¹d
z piêknej, wspania³ej zasady, która jest w ogóle
fundamentem wszystkich praw zawartych w kon-
stytucji, która jest wyra¿ona expressis verbis: go-
dnoœæ cz³owieka jest wedle porz¹dku konstytu-
cyjnego podstaw¹ wszystkich praw i wolnoœci
w Polsce? Mianowicie w sprawie dotycz¹cej
ochrony dzieci poczêtych jeden z sêdziów mia³
zdanie odrêbne do wyroku konstytucyjnego –
stwierdzaj¹cego, ¿e poszerzenie mo¿liwoœci doko-
nywania aborcji o tak zwane wzglêdy spo³eczne
narusza art. 2 konstytucji, czyli równie¿ ochronê
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¿ycia cz³owieka i podstawowe zasady porz¹dku
prawnego – i w swoim zdaniu odrêbnym z tej w³aœ-
nie wspania³ej zasady, dotycz¹cej godnoœci cz³o-
wieka, wywiód³ pseudoprawo. Mianowicie on
stwierdzi³, ¿e z godnoœci cz³owieka wynika prawo
kobiety do dokonania aborcji – ja to nazywam
pseudoprawem. Niestety, w Europie w ramach
rozwoju praw cz³owieka obserwujemy w tej chwili
jakieœ aberracje, tworzenie pseudopraw cz³owie-
ka typu: prawo do aborcji, prawo do zawierania
zwi¹zków homoseksualnych, prawo do adopcji
dzieci przez zwi¹zki homoseksualne. To jest, nie-
stety, trend, z którym mamy do czynienia. Przykro
mi to mówiæ, ale przecie¿ to s¹ oczywiste fakty,
których na co dzieñ jesteœmy œwiadkami.

(Rozmowy na sali)
W zwi¹zku z tym w tej sytuacji uwa¿am, ¿e na-

le¿y jednak dokonaæ zmiany art. 7 poprzez dopi-
sanie sformu³owania, ¿e owymi zasadami porz¹d-
ku prawnego s¹ w szczególnoœci równie¿ te regu-
lacje, które zakazuj¹ tych¿e zwi¹zków homosek-
sualnych. Oczywiœcie jest to sformu³owane nieco
w innych s³owach, ja w tej chwili przytaczam ogól-
n¹ treœæ.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o aspekt prawny,
to ja doprawdy, przy ca³ym szacunku dla przed-
stawionej przez pana ministra argumentacji –
mog³aby ona prowadziæ do wniosku, ¿e jest to su-
perfluum, czyli coœ zbêdnego, albowiem wedle pa-
na ministra ten art. 7 wystarczy; pan minister
mówi, ¿e dopisanie sformu³owañ, których siê do-
magamy, mia³oby nawet wrêcz prowadziæ rzeko-
mo do podwa¿enia ca³ej konstrukcji – nie jestem
w stanie zgodziæ siê z tym pogl¹dem.

Przecie¿, Panie Ministrze, takie sformu³owa-
nia, w których wspominamy o ogólnej zasadzie,
a potem mówimy, ¿e w szczególnoœci z tej zasady
wynikaj¹ okreœlone inne regulacje, bardzo czêsto
mamy w ró¿nego rodzaju przepisach. Chocia¿by
tak zbudowany jest art. 29 tego¿ kodeksu rodzin-
nego i opiekuñczego, na który siê te¿ powo³ujemy,
równie¿ mówi¹cy o ma³¿eñstwie jako o zwi¹zku
mê¿czyzny i kobiety. W art. 29, który dotyczy za-
rz¹du maj¹tkiem wspólnym, tak jest to sformu³o-
wane: „W razie przemijaj¹cej przeszkody, która
dotyczy jednego z ma³¿onków pozostaj¹cych we
wspólnym po¿yciu, drugi ma³¿onek mo¿e za niego
dzia³aæ w sprawach zwyk³ego zarz¹du – czyli to
jest jakby ta generalna zasada, zwyk³y zarz¹d –
w szczególnoœci mo¿e bez pe³nomocnictwa pobie-
raæ przypadaj¹ce nale¿noœci”. Jest to przyk³ad,
kiedy wskazuje siê okreœlone zasady postêpowa-
nia jako rozwiniêcie generalnej zasady, a jest to
regulacja powszechnie spotykana.

Podobnie jest na przyk³ad w art. 14 Europej-
skiej Konwencji Praw Cz³owieka, dotycz¹cym za-
kazu dyskryminacji. Tam jest powiedziane, ¿e ko-
rzystanie z praw i wolnoœci – i tu wymieniono, ja-

kich – powinno byæ zapewnione bez dyskrymina-
cji wynikaj¹cej z takich powodów – i tu nastêpuje
egzemplifikacja – jak p³eæ, rasa, kolor skóry itd.,
a potem jest generalna zasada „b¹dŸ z jakichkol-
wiek innych przyczyn”. Zatem regulacja polega-
j¹ca na tym, ¿e wskazuje siê ogóln¹ zasadê, a po-
tem nastêpuje egzemplifikacja poprzez u¿ycie
sformu³owania „w szczególnoœci” nie zawiera ¿a-
dnej wady prawnej, która mog³aby przekonaæ nas
do wniosku, ¿e nie powinniœmy jednak tego do
uregulowania wprowadziæ. St¹d uwa¿am, ¿e ta
poprawka jest jak najbardziej zasadna i przychy-
lam siê do niej.

Chcê zg³osiæ jeszcze drug¹ poprawkê, doty-
cz¹c¹ ochrony praw podmiotowych, czyli zdolno-
œci prawnej dziecka poczêtego. Moim zdaniem, is-
tnieje koniecznoœæ wprowadzenia regulacji, która
stanowi³aby, ¿e: „O zdolnoœci prawnej dziecka po-
czêtego, lecz jeszcze nieurodzonego, rozstrzyga
prawo – taka jest moja propozycja – któremu
czynnoœæ prawna podlega. Je¿eli prawo to przy-
znaje takiemu dziecku zdolnoœæ prawn¹ w zakre-
sie mniejszym ni¿ wynikaj¹cy z prawa polskiego,
stosuje siê prawo polskie”. I tak¹ poprawkê po-
zwolê sobie z³o¿yæ i apelowaæ do pañstwa senato-
rów o jej poparcie. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, czasami odnoszê takie wra¿enie –

myœlê, ¿e ta dyskusja jest jednym z takich przy-
k³adów – ¿e pod ziemiê trzeba by³oby siê zapaœæ.
Ze wstydu.

Jeszcze nie tak dawno bowiem, bodaj¿e na po-
przednim posiedzeniu Senatu, podejmowaliœmy
uchwa³ê o wyra¿eniu czci i szacunku dla ¿o³nierzy
wyklêtych, podejmowaliœmy równie¿ uchwa³ê
o nowych odznaczeniach dla naszych zas³u¿o-
nych przodków. I tak sobie myœlê, ¿e przychodzi
czasami taki moment, a dzisiaj jest w³aœnie taki,
kiedy nasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie pew-
nie w grobach siê przewracaj¹ ze wstydu, ¿e oto
oni oddali ¿ycie za swoj¹ Ojczyznê, za to, ¿eby
w polskiej rodzinie dobrze siê dzia³o, a my dzisiaj
w bia³ych rêkawiczkach jako ustawodawcy wpro-
wadzamy zapisy, które mog¹ tej polskiej rodzinie
i polskiej suwerennoœci zagroziæ.

Proszê pañstwa, co takiego niesamowitego jest
w tym, ¿e w pewien sposób chcemy siê dodatkowo
zabezpieczyæ? Ja nie jestem prawnikiem, byæ mo-
¿e te wszystkie opinie, które zosta³y wypowiedzia-
ne przez pañstwa, którzy z liter¹ prawa obcuj¹ na
co dzieñ, w jakiœ sposób s¹ s³uszne, jednak po
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dyskusji, która tutaj siê toczy³a, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e jednak spojrzenie na prawo jest inne,
ono jest ró¿ne. W zwi¹zku z tym nie przekonuj¹
mnie argumenty, ¿e skoro istnieje ju¿ jeden zapis,
to nie mo¿e byæ drugiego, poniewa¿ przygl¹daj¹c
siê pracy tej Izby niejednokrotnie mogliœmy zau-
wa¿yæ, ¿e s¹ przepisy w pewien sposób siê wyklu-
czaj¹ce i póŸniej to inne organa musz¹ podejmo-
waæ decyzje, który z tych przepisów jest w³aœciwy
czy który dope³nia… W zwi¹zku z tym, proszê
pañstwa, dziwi mnie to, jeœli siê spojrzy na wszys-
tko, o czym przed chwil¹ powiedzia³em, ¿e jest nas
tak ma³o na tej sali i ¿e nie potrafimy o tym dysku-
towaæ w taki sposób, aby ta dyskusja by³a jeszcze
bardziej inspiruj¹ca i owocna.

Mój przedmówca, pan senator Cichoñ, mówi³
o prawach dziecka. Ja równie¿ chcia³bym z³o¿yæ
poprawkê dotycz¹c¹ w³aœnie art. 16 o tej jakby
dodatkowej ochronie naszych dzieci – dzieci po-
czêtych – poniewa¿ uwa¿am, ¿e trzeba w maksy-
malny sposób zabezpieczyæ, aby prawo dzieci nie-
narodzonych do ¿ycia by³o respektowane pod ka-
¿d¹ mo¿liw¹ postaci¹ wszêdzie, tak¿e w ustawie –
Prawo prywatne miêdzynarodowe.

Proszê pañstwa, my bardzo czêsto mogliœmy
tutaj widzieæ przy okazji podejmowania ró¿nych
uchwa³ pewn¹ tak¹ bitwê na patriotyzm. Czasami
argumenty, które padaj¹ z jednej i z drugiej strony
s¹ piêkne, bardzo mocne, czasami takie, ¿e w pe-
wien sposób mog³yby wyciskaæ ³zy, dlatego ¿e
wracamy do naszej historii. Dzisiaj, proszê pañ-
stwa, tak¿e mamy mo¿liwoœæ stoczyæ w pewien
sposób bitwê na patriotyzm. I mam nadziejê, ¿e
w³aœnie ten patriotyzm tu zwyciê¿y, nawet je¿eli
mamy inne zdanie co do tego, ¿e litera prawa ju¿
to wszystko nam gwarantuje. Proszê pañstwa, nie
przed³u¿am, bo ju¿ jest póŸno – chcia³bym z³o¿yæ
propozycjê tej poprawki na rêce pana marsza³ka.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Pan senator Witold Idczak z³o¿y³ swoje

przemówienie do protoko³u*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie

z³o¿yli: pan senator Witold Idczak, pan senator
Gruszka, pan senator Iwan, senator Andrzejew-
ski, senator Cichoñ i senator Kaleta.

Zamykam…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: A ja?)
A, senator Piotrowicz oczywiœcie te¿ z³o¿y³…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Tak, tak, tak.)

…choæ go nie wymieni³em. Tak ¿e ci wszyscy je
z³o¿yli.

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków? Trudno mu
bêdzie, bo tych wniosków nie zna. Tak ¿e dopiero
na posiedzeniu komisji, jak rozumiem. Dziêkujê
bardzo.

Proszê pañstwa, informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legis-
lacyjnym, proszê wiêc Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Ustawo-
dawcz¹ o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu… To znaczy, tak œciœle rzecz bior¹c, w tej
chwili to nie bêdzie pod koniec, poniewa¿ nasze
g³osowania nad punktami pierwszym i drugim po-
rz¹dku obrad odbêd¹ siê po godzinie 12.00, po
czym prawdopodobnie bêdziemy musieli jeszcze
rozpatrzyæ ³adnych parê ustaw, które nam pozo-
sta³y w zwi¹zku z dog³êbn¹ dyskusj¹ w dniu dzi-
siejszym.

I og³oszenia, proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w celu rozpatrzenia wniosków zg³oszonych pod-
czas siedemdziesi¹tego pierwszego posiedzenia
Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw odbêdzie siê jutro, to jest 3
marca, o godzinie 8.00 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
w celu rozpatrzenia wniosków zg³oszonych pod-
czas siedemdziesi¹tego pierwszego posiedzenia
Senatu do ustawy – Prawo prywatne miêdzynaro-
dowe odbêdzie siê jutro, to jest 3 marca, o godzi-
nie 8.30 w sali nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, ja od razu uprzedzam, ¿e g³oso-
wania o godzinie 12.00 mo¿e nie byæ, poniewa¿
prawdopodobnie nie zostan¹ przygotowane do te-
go czasu druki ze zg³oszonymi poprawkami, tak ¿e
to siê mo¿e opóŸniæ. Tak wiêc o godzinie 12.00
prawdopodobnie przyst¹pimy do dalszej debaty
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nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad, a kie-
dy bêd¹ gotowe druki, przyst¹pimy do g³osowania.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: O której zaczyna-
my jutro?)

Zaczynamy o godzinie 10.00, a komisje zaczy-
naj¹ o 8.30.

(Senator S³awomir Kowalski: O 8.00 i 8.30.)
O 8.00 i 8.30. O 8.00 zaczyna siê gospodarka…
(Senator S³awomir Kowalski: O 8.00 komisja

edukacji.)
Aha, o 8.00 nauka, edukacja i sport, a o 8.30

ustawodawcza i praw cz³owieka.
Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do jutra.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 11)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Gra¿yna Sztark i Zbigniew Roma-
szewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego* porz¹dku obrad: debata nad pro-
gramem prac Komisji Europejskiej na rok 2011.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu ko-
misarza do spraw programowania finansowego
i bud¿etu, pana Janusza Lewandowskiego. Dziê-
kujê panu komisarzowi za przyjêcie zaproszenia
do udzia³u w tej wa¿nej debacie.

Przypominam, ¿e tekst programu prac Komisji
Europejskiej zawarty jest w druku nr 1095, sta-
nowisko rz¹du w do druku nr 1095.

Proszê o zabranie g³osu komisarza do spraw
programowania finansowego i bud¿etu, pana Ja-
nusza Lewandowskiego.

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziêkujê za zaproszenie. Przysz³o ono w dobrym

czasie, dlatego ¿e na cztery miesi¹ce przed rozpo-
czêciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
dziej¹ siê wa¿ne rzeczy. Oczywiœcie jest tak, ¿e ¿y-
cie przynosi ró¿ne sytuacje i ró¿ne zdarzenia poja-
wiaj¹ siê niespodziewanie na agendzie, wbrew
ustalonemu wczeœniej porz¹dkowi. Porz¹dek prac
Komisji Europejskiej zosta³ pañstwu na pewno
udostêpniony. Ja nie mam zamiaru referowaæ tu-
taj tych zamierzeñ strona po stronie, one maj¹

oczywisty zwi¹zek z cyklem polskiej prezydencji.
Pokazuj¹ równie¿, ¿e nie mo¿na programowaæ pre-
zydencji po swojemu. Ka¿da prezydencja rotacyj-
na jest w jakiejœ mierze zaprogramowana przez
wczeœniejsze prace, tocz¹ce siê procesy. I tak jest
równie¿ z polsk¹ prezydencj¹, która przejmie pa³e-
czkê od prezydencji wêgierskiej.

Na pewno przy tej okazji warto skupiæ uwagê na
procesach, które niekoniecznie znajdziecie pañ-
stwo w programie prac komisji, ale które w tej
chwili s¹ najwa¿niejsze. My jako Polska jesteœmy
po³o¿eni geograficznie stosunkowo daleko od ob-
szaru, w którym maj¹ miejsce, przynajmniej wedle
niektórych komentatorów, wydarzenia historycz-
ne, mam tutaj na myœli kraje arabskie. Zawsze by-
³o tak, i nie uda³o siê tego do koñca zmieniæ rów-
nie¿ po roku 2004, ¿e z punktu widzenia Greków,
W³ochów, Hiszpanów, oczywiœcie tak¿e Maltañ-
czyków i Cypryjczyków, obszar Morza Œródziem-
nego, afrykañscy s¹siedzi Europy byli wa¿niejsi
pod wzglêdem geopolitycznym jako dostawcy su-
rowców, jako wspó³realizatorzy wa¿nych projek-
tów, na przyk³ad projektu solarnego na Saharze,
jako obszar potencjalnej imigracji… I w³aœnie ci af-
rykañscy s¹siedzi Europy z drugiej strony Morza
Œródziemnego nadal dla wielu krajów s¹ wa¿niejsi
ni¿ europejscy s¹siedzi Unii Europejskiej ze
Wschodu. Jest to pewien problem dla polskiej pre-
zydencji, która mia³a bardzo mocno eksponowaæ
Partnerstwo Wschodnie, bo w tej chwili jesteœmy
pod ogromnym ciœnieniem, które przek³ada siê ró-
wnie¿ na pieni¹dze, ¿eby zwróciæ uwag¹ szczegól-
nie na to, co siê dzieje po drugiej stronie Morza
Œródziemnego. To, ¿e tak powiem, uwra¿liwienie
œródziemnomorskie da siê wyt³umaczyæ. Mianowi-
cie kraje zachodnie bardzo dobrze pamiêtaj¹, i¿
w³aœciwie wszystkie powojenne kryzysy gospodar-
cze bra³y siê z szoków naftowych, z szoków surow-
cowych. A to jest rejon cenotwórczy, jeœli chodzi
o surowce. Ponadto ju¿ w tej chwili widaæ, szcze-
gólnie na w³oskiej wyspie Lampedusie, ale równie¿
na granicy Tunezji i Libii, ¿e nastêpuje exodus lu-
dzi, którzy niekoniecznie… Na razie nie s¹ to Libij-
czycy. Ci ludzie niekoniecznie musz¹ czy chc¹ wra-
caæ do swoich krajów ojczystych znajduj¹cych siê
w g³êbi Afryki czy do Egiptu. Czêœæ tego ruchu,

* W wyniku uzupe³nienia porz¹dku obrad ten punkt sta³ siê
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a zw³aszcza m³ode, lepiej wykszta³cone pokolenie
w Algierii, w Egipcie, w Libii, w Tunezji i w innych
krajach, w momencie, kiedy przeminie euforia,
zderzy siê z tward¹ rzeczywistoœci¹. I w zwi¹zku
z tym mo¿na siê liczyæ z now¹ fal¹ imigracji z tych
krajów. I to jest drugi powód, dla którego w tej
chwili, przys³uchuj¹c siê rozmowom tocz¹cym siê
w Brukseli… W gruncie rzeczy mamy problem
z wyeksponowaniem wra¿liwoœci wschodniej,
wra¿liwoœci na wszystko to, co siê dzieje poza
wschodnimi granicami Polski, a to mocno dotyczy
równie¿ programu prac komisji i prac polskiej pre-
zydencji. Oczywiœcie dla mnie jako komisarza bu-
d¿etowego najistotniejsze jest to, ¿eby te przesu-
niêcia akcentów na region Morza Œródziemnego,
który zreszt¹ konsumuje 2/3 tego, co nazywamy
instrumentem s¹siedztwa, 2/3 z ponad 12 miliar-
dów euro, nie dokonywa³o siê kosztem Partner-
stwa Wschodniego, gdzie, w ramach tego partner-
stwa, kierowana jest 1/3 zasobów pieniê¿nych.
Byæ mo¿e lekcja, jaka p³ynie z tego obszaru… Ja
celowo eksponuje ten w¹tek, dlatego ¿e on w³aœci-
wie w naszych rozmowach w Brukseli zaczyna byæ
w tej chwili dominuj¹cy i trzeba o nim mówiæ, cho-
cia¿ jesteœmy nieco dalej po³o¿eni geograficznie ni¿
Malta czy W³ochy. Ale na szczêœcie zwyciê¿y³a
œwiadomoœæ, ¿e to, co Unia Europejska uprawia³a
jako politykê stabilizacji, a stabilizatorami by³y re-
¿imy autorytarne, które nie by³y w stanie rozwi¹zy-
waæ w najni¿szym stopniu problemów m³odego po-
kolenia, starszego pokolenia, fundamentalnych
problemów swoich krajów, to nie jest ¿adna stabi-
lizacja. W zwi¹zku z tym ka¿da nastêpna oferta fi-
nansowa s¹siedztwa – na razie s¹ to g³ównie oferty
charytatywne, pomoc humanitarna, która tam na-
p³ywa z Unii Europejskiej – bêdzie niezwykle moc-
no warunkowana rozmaitymi parametrami uspra-
wnienia pañstwowoœci i usprawnienia ¿ycia go-
spodarczego w tych krajach po to, aby ludnoœæ
tam znalaz³a i tam realizowa³a swoje szanse ¿ycio-
we. To jest ten w¹tek, który celowo przedstawiam
pañstwu jako istotny, gdy patrzymy przez okulary
Brukseli, niekoniecznie przez okulary Warszawy.

Wœród dwóch procesów, które chcia³bym wyek-
sponowaæ, a które maj¹ fundamentalne znaczenie
dla przysz³oœci Unii Europejskiej i miejsca Polski
w Unii Europejskiej, jeden to tocz¹ce siê w trybie
doœæ pospiesznym i niekoniecznie wspólnotowym,
czasami bardzo kuluarowym, prace nad uspra-
wnieniem zarz¹dzania gospodarczego stref¹ euro.
Zmiana, która siê szykuje, to jest zmiana funda-
mentalna. Ona w du¿ej mierze jest efektem warun-
ków stawianych w imieniu niemieckich czy holen-
derskich podatników b¹dŸ podatników szeœciu
krajów, które nadal maj¹ najwy¿sze notowania na
rynkach finansowych, warunków, pod jakimi te
kraje s¹ w stanie roztoczyæ parasol ochronny i zbu-
dowaæ trwa³y mechanizm antykryzysowy dla pozo-

sta³ych jedenastu krajów strefy euro. Ma to kolo-
salne znaczenie równie¿ dla Polski jako kraju spo-
za strefy euro, dlatego ¿e tak zwany pakt konku-
rencyjnoœci, jaki siê w tej chwili wykluwa, g³ównie
w kuluarach, g³êboko wchodzi w kwestie wspólne-
go rynku, systemów emerytalnych, podatków, sy-
stemów opieki spo³ecznej, wiêc dotyczy w gruncie
rzeczy wszystkich. To jest powód, dla którego Pol-
ska powinna uczestniczyæ w tym procesie.

Ja mam wra¿enie, ¿e najg³oœniej mówi na ten
temat premier polskiego rz¹du i jest wys³uchiwa-
ny. Jednak pierwsze spotkanie awaryjne 11 mar-
ca, które prawdopodobnie przes¹dzi o modelu za-
rz¹dzania stref¹ euro, dokona siê w gronie sie-
demnastu krajów. Ono zreszt¹ bêdzie mia³o rów-
nie¿ swój w¹tek awaryjny, w¹tek afrykañski, ale
taka agenda jest wymuszona przez sytuacjê.

Tworzenie modelu zarz¹dzania stref¹ euro, je-
go przysz³oœci i przysz³oœci wspólnej waluty to jest
proces, który trzeba nie tylko obserwowaæ, trzeba
w nimi uczestniczyæ, w³¹czaj¹c to, co bym nazwa³
wra¿liwoœci¹ œrodkowoeuropejsk¹, aby wymode-
lowaæ warunki konkurencyjoœci w taki sposób, by
nas trwale z tego obszaru nie wyeliminowa³y, nie
zepchnê³y na peryferie.

Drugi proces, który jest bli¿ej mojego portfela
i portfela wielu Europejczyków, to jest oczywiœcie
proces bud¿etowy. My w tej chwili ju¿ mamy zarys
bud¿etu na rok 2012. Wiemy, ¿e bêdzie to ciê¿ka
przeprawa z uwagi na stanowisko g³ównych p³atni-
ków netto. Nie zmienia to faktu, ¿e bud¿ety ro-
ku 2012 i roku 2013 w Unii Europejskiej musz¹ ro-
sn¹æ, bo rachunki nap³ywaj¹ z dwudziestu siedmiu
krajów, w tym z Polski, w roku 2012 nap³yn¹ rów-
nie¿ z Bu³garii i Rumunii w wiêkszym stopniu ni¿
dotychczas, a wiarygodnoœæ bud¿etu zwi¹zana jest
z jegowyp³acalnoœci¹.Toniedokoñca jest rozumia-
ne albo celowo nie jest rozumiane przez wielu p³at-
ników netto. Oni staraj¹ siê nie rozumieæ tej logiki
wieloletniej bud¿etu europejskiego, tego, ¿e on siê
rozpêdza, ¿e rok 2007, rok 2008 to by³y lata w grun-
cie rzeczy zmarnowane z punktu widzenia progra-
mowania i realizowania projektów, zw³aszcza w po-
lityce spójnoœci. Teraz te programy dojrza³y, s¹ rea-
lizowane i wykonawcy tych programów przesy³aj¹
swoje faktury do Brukseli. Dlatego batalia o bud¿et
roku 2012 i roku 2013 bêdzie dosyæ rudna.

Ja zaproponujê bud¿ety rosn¹ce. Ma to znacze-
nie równie¿ dla przysz³oœci, dlatego ¿e prawdopo-
dobnie rok 2013 bêdzie pewnego rodzaju pun-
ktem odniesienia w sporach o to, co siê ma zda-
rzyæ po roku 2013.

Na koniec prezydencji wêgierskiej, czyli w osta-
tnim tygodniu czerwca, co nie bêdzie ju¿ Wêgrów
dotyczy³o, przedstawimy wizjê finansów europej-
skich po roku 2013. Ona siê rodzi w szczególnych
okolicznoœciach, w szczególnych okoliczno-
œciach, jakie stwarzaj¹ bardzo radykalne progra-
my oszczêdnoœciowe. Pewnym punktem odnie-
sienia jest tu oczywiœcie program premiera Came-
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rona realizowany w Wielkiej Brytanii, a tak¿e pro-
gram premiera Zapatero w Hiszpanii, które w obe-
cnej fazie s¹ porównywalne w swym radykalizmie.
To s¹ okolicznoœci – bo trzeba te¿ pamiêtaæ o odli-
czaniu pieniêdzy na rozmaite fundusze ratunko-
we, awaryjne dla Grecji i Irlandii, trwa³y mecha-
nizm antykryzysowy, który bêdzie mia³ pewnie
wartoœæ 500 miliardów euro – w których mamy
zarysowaæ wizjê finansów i solidarnoœci europej-
skiej w aspekcie bud¿etu na nastêpne lata.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten program w gruncie
rzeczy ju¿ siê rodzi. Z uwagi na to, ¿e bêdzie po-
trzebna zgoda dwudziestu siedmiu krajów, bêdzie
on musia³ bardzo mocno braæ pod uwagê sprawê,
której nie powinniœmy braæ pod uwagê od razu,
ale realizm nakazuje o tym pamiêtaæ. To s¹ tak
zwane pozycje netto g³ównych p³atników, którzy
nie ¿ycz¹ sobie – i otwarcie stawiaj¹ taki warunek
– radykalnego pogorszenia swojej sytuacji netto
jako p³atnicy. Dlatego i polityka rolna, która po-
winna byæ korzystniejsza ni¿ w tej perspektywie
równie¿ dla polskich rolników, i polityka spójno-
œci powinny siê rz¹dziæ takimi prawami, które bê-
d¹ potrafi³y wymodelowaæ pozycje netto Szwecji,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec w taki spo-
sób, aby po³o¿yæ na stole program, który zostanie
uznany za wiarygodny, stanie siê realnym pun-
ktem wyjœcia w negocjacjach i bêdzie uznawany
za bud¿et europejskiej solidarnoœci.

Ja nie przes¹dzam, jak to siê potoczy. Bêdzie to
ostatni tydzieñ czerwca. Wtedy akurat Polska
przejmuje stery w Unii, zaczyna sprawowanie
prezydencji rotacyjnej i rozpoczynaj¹ siê negocja-
cje. Po Polakach prezydencjê przejmuje Dania,
kraj wielokrotnie realizuj¹cy swoje prezydencje,
a wiêc kraj niezwykle sprawny w prowadzeniu
prezydencji rotacyjnej. Tyle ¿e mamy kalendarz
polityczny, który utrudnia nam zawarcie zgody,
mianowicie na maj 2012 r. zaplanowane s¹ wybo-
ry prezydenckie we Francji. By³oby zatem nai-
wnoœci¹ liczenie na to, ¿e Duñczykom na podsta-
wie naszych materia³ów uda siê zawrzeæ pokój fi-
nansowy dla Europy przed majem 2012 r. A dalej
to ju¿ zaczynaj¹ siê poœlizgi, które – tak jak to by³o
w roku 2007 i w roku 2008 – mog¹ nas kosztowaæ
w tym sensie, ¿e programy bêd¹ opóŸnione i bene-
ficjenci we wszystkich krajach bêd¹ mieli za z³e
i rz¹dom, i Brukseli to, ¿e tak póŸno dosz³o do po-
rozumienia.

Ponad to, co jest zapisane w programie prac
Komisji Europejskiej, chcia³bym wyeksponowaæ
w¹tek dzisiejszy, czyli Wiosnê Ludów w Afryce
Pó³nocnej. Szuka siê tu ró¿nych odniesieñ, nie do
koñca trafnych, i bardzo czêsto to, co siê tam dzie-
je, porównuje siê z Jesieni¹ Ludów w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Ja nie jestem a¿ takim op-
tymist¹ co do takiego punktu historycznego od-
niesienia.

Oprócz tego s¹ dwa procesy kolosalnej wagi ró-
wnie¿ dla polskiej prezydencji i polskiej obecnoœci
w Unii Europejskiej, to znaczy przemiana strefy
euro w mechanizm œcis³ej koordynacji polityk go-
spodarczych, bardzo œcis³ej, której nie wyobra¿ali
sobie ojcowie za³o¿yciele ani Unii Europejskiej,
ani strefy euro, oraz prace bud¿etowe, które bêd¹
siê toczy³y w bardzo trudnej miêdzynarodowej at-
mosferze, a niestety urok negocjacji bud¿etowych
jest taki, ¿e one raczej dziel¹ Europê, nie zaœ je-
dnocz¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e g³os Polski w tym
wszystkim jest istotny, s³uchany, powa¿ny i nale-
¿a³oby sobie ¿yczyæ takiej satysfakcji, jak¹ mam
w tej chwili w Brukseli, pe³ni¹c funkcjê komisa-
rza, tego, ¿eby ona trwa³a, ¿eby by³a trwa³ym wy-
ró¿nikiem polskiej obecnoœci w Unii Europejskiej.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie, jeszcze raz
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Przed nami seria pytañ ze strony senatorów.

Prosi³bym o zapisywanie siê na listê.
(Senator Ryszard Bender: Ja jestem ju¿ zapisa-

ny, Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze Lewandowski! Mówiê „mini-

strze”, dlatego ¿e s³owo „komisarz” nie najlepiej
brzmi w jêzyku polskim, chocia¿by ze wzglêdów
historycznych. Panie Ministrze, chcia³bym zapy-
taæ pana o… Pana pozycja w Komisji Europejskiej
jest ogromnie znacz¹ca ze wzglêdu na sprawy bu-
d¿etowe, i dla nas, Polaków, jest to bardzo wa¿ne.

Chcia³bym zapytaæ pana, czy to prawda, ¿e ist-
nieje, jak podaj¹ media, tendencja ograniczenia –
co wielu z nas, jeœli nie wiêkszoœæ, bulwersuje –
pañskich kompetencji i mo¿liwoœci przez w³adze
Komisji, przez jej prezydialn¹ czêœæ.

I drugie pytanie. Czy mo¿liwa jest jeszcze wiêk-
sza, œciœlejsza wspó³praca miêdzy Komisj¹ Euro-
pejsk¹, Parlamentem Europejskim, bo to wszystko
siê ³¹czy, a Rad¹ Europy, która w³aœciwie historycz-
nie jest wczeœniejsz¹ instytucj¹ europejsk¹? Bo wi-
dzê, ¿e w Zgromadzeniu Parlamentarnym, któremu
w styczniu ju¿ po raz drugi przewodniczy³em,
przedstawicieli Rady Europy jest niewielu i nieczê-
sto przybywaj¹. Czy mo¿na liczyæ na to, ¿e kontakty
miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a Rad¹ Europy i Zgro-
madzeniem Parlamentarnym Rady Europy bêd¹
i czêstsze, i bardziej, ¿e tak powiem, œcis³e?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê pana senatora Bisztygê.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, co jakiœ czas jesteœmy w prasie
bombardowani informacjami o mo¿liwoœci ban-
kructwa kolejnego kraju unijnego. Czy pan mini-
ster móg³by zdementowaæ te niepokoje?

(G³os z sali: Czy tu nie chodzi o Polskê…)
O to jestem spokojny, ale co jakiœ czas wywo³y-

wany jest taki problem i wymieniane s¹ ró¿ne
kraje.

(Senator Krzysztof Zaremba: Wskazaæ je…)
Druga kwestia. Powiedzia³ pan minister

o usprawnieniu zarz¹dzania gospodarczego stre-
f¹ euro i warunkach, pod jakimi ta mocniejsza
szóstka mia³aby roztoczyæ opiekê nad jedenasto-
ma krajami, w tym nad nami. Czy by³by pan up-
rzejmy rozszerzyæ informacjê na temat warun-
ków, pod jakimi ewentualnie te kraje gotowe s¹ na
utworzenie tej strefy bezpieczeñstwa?

I trzecia. Wa¿niejsze, zdaniem pana ministra,
wydarzenia naszej prezydencji, które by pan zare-
komendowa³, na które by pan zwróci³ szczególn¹
uwagê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Zió³kowski, proszê.

Senator Marek Zió³kowski:

Ja mam dwa zasadnicze pytania. O ile strefa
euro ma siê wzmocniæ, to musi nast¹piæ syn-
chronizacja rozmaitych polityk, jeœli chodzi o po-
datki, zapewne VAT, wiek emerytalny i kilka in-
nych spraw. Czy je¿eli strefa euro to przyjmie, to
nie bêdzie to grozi³o powstaniem Europy dwóch
szybkoœci, skoro oni bêd¹ to przyjmowaæ, a resz-
ta nie? To jest pierwsze pytanie. Na czym dok³a-
dnie mia³oby to polegaæ? Czy mówi siê o jeszcze
wiêkszym ujednoliceniu pewnych rozwi¹zañ – od
wieku emerytalnego do VAT, a nawet do systemu
podatkowego?

Drugie pytanie. Czy Polska mia³aby zastoso-
waæ tak¹ strategiê, ¿eby przyjmowaæ pewne regu-
lacje tego typu, nie wchodz¹c do strefy euro, czyli
jak gdyby dobrowolnie? Bo o tym siê mówi i to
mnie interesuje.

I trzecie pytanie. Obecnie Polska dostaje, zdaje
siê, 10 miliardów euro netto rocznie. Jak to mia³o-
by wygl¹daæ, wed³ug pana ministra, w przysz³ej
perspektywie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê bardzo, Panie Komisarzu.

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:

Dziêkujê za pytania, Panie Senatorze Bender.
Przysz³oœæ finansów europejskich jest tak wa¿na

– byæ mo¿e nawet najwa¿niejsza, jeœli chodzi o man-
dat Parlamentu Europejskiego i Komisj i
Europejskiej – ¿e oczywiœcie g³os ma równie¿ szef
przedsiêwziêcia, czyli przewodnicz¹cy Barroso. Ale
na razie wydaje mi siê, ¿e wyci¹gnêliœmy wnioski
z roku 2004. W roku 2004 pierwsza komisja Barro-
so odziedziczy³a od wczeœniejszego przewodni-
cz¹cego Prodiego program, który by³ pewnym kon-
certem ¿yczeñ i nie zosta³ powa¿nie potraktowany
przez kraje cz³onkowskie. One po³o¿y³y na stole in-
ny projekt, nazywany „projektem jednego procen-
ta”, i w³aœciwie od tego siê tak na serio zaczê³o.

Dlatego w tym roku musimy pracowaæ nad kon-
cepcj¹ zupe³nie inaczej, to znaczy: z góry za³o¿yæ pe-
wne limity, które, jak s¹dzimy, s¹ realistyczne i roz-
poczn¹ powa¿n¹ rozmowê, a jednoczeœnie pozwol¹
stworzyæ bud¿et solidarnoœci, uwzglêdniaj¹cy to, ¿e
czêœæ Europy ma ci¹gle jakieœ problemy, ma coœ do
nadrobienia. I w tym sensie nie jest to – ja nie chcê
tego w¹tku rozwijaæ – praca zbyt kolegialna. Byæ
mo¿e w tej chwili jest tak, ¿e te scenariusze liczbowe
widz¹ tylkodwieosobyplusbardzow¹skikr¹gszta-
bowców. Na pewno nale¿ê do tych dwóch osób, op-
rócz przewodnicz¹cego Barroso. Ale w tej chwili na-
stêpuje faza, w której w oparciu o limity przypisane
poszczególnym czêœciom tego bud¿etu na przyk³ad
komisarz do spraw rolnictwa, komisarz do spraw
polityki regionalnej, komisarz Oettinger – który, jak
widzê, tu by³, bo jego nazwisko jest gdzieœ tutaj
schowane–czy innikomisarzemog¹okreœlaæ swoje
ambicje, w ramach tych limitów. To jest ogromna
niewygoda, bo musz¹ zacz¹æ od czegoœ, co jest im
z góry narzucone. I tak wygl¹da ta praca, ale ona
musi… W³aœnie to jest wyci¹ganie wniosków z roku
2004. My przegramy na wstêpie, je¿eli po³o¿ymy na
stole – pod ocenê Parlamentu Europejskiego
i przede wszystkim tych rz¹dów, którym w tej chwili
najbardziej zale¿y na oszczêdnoœciach, a s¹ takie –
projekt, który one uznaj¹ za ma³o wiarygodny, bo
wtedy rozpoczn¹ od w³asnego. Ju¿ by³y olbrzymie
naciski, by ten bud¿et bardzo ograniczyæ. Uda³o siê
je uœmierzyæ, równie¿ dziêki akcji rz¹dów strefy wy-
szehradzkiej. Mamy list piêciu… List piêciu to nie
jest list piêtnastu, ale jabiorê gopoduwagê.Onmó-
wi o praktycznym zamro¿eniu bud¿etu, ale w³aœci-
wie nie wiemy, czy to jest zamro¿enie nominalne,
czy realne, i potrafimy tak sobie to wyinterpreto-
waæ, ¿eby z takim listem prze¿yæ. Musimy braæ list
piêciu krajów pod uwagê, bo ta pi¹tka wnosi ponad
50% bud¿etu, wiêc ma swoj¹ wagê. To tyle na razie,
jeœli chodzi o tryb pracy, który nie jest tak kolegial-
ny, ¿eby siê dzisiaj specjalnie na ten temat rozwo-
dziæ, bo mo¿na sobie tylko zaszkodziæ.
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Jeœli chodzi o wspó³pracê ze Zgromadzeniem
Parlamentarnym Rady Europy, to oczywiœcie
móg³bym tu z³o¿yæ jakieœ obietnice, tylko ¿e to wy-
kracza poza moje kompetencje, wola³bym wiêc
nie sk³adaæ deklaracji, które mog¹ byæ absolutnie
puste. Na marginesie pañskiej uwagi mo¿na po-
wiedzieæ tylko tyle, ¿e wbrew wszystkim wczeœ-
niejszym przewidywaniom dzisiejsza Europa jest
bardzo miêdzyrz¹dowa. Ta miêdzyrz¹dowoœæ nie
mo¿e dotyczyæ dwudziestu siedmiu stolic, s¹ rów-
ni i równiejsi. Na tym polega k³opot, ¿e Europa
bardzo miêdzyrz¹dowa potrafi siê czasami ogra-
niczyæ do dwóch czy trzech stolic. W przypadku
bud¿etu tym trzecim, zawsze istotnym, jest pre-
mier Cameron z Wielkiej Brytanii. Na tym polega
k³opot dzisiejszej Europy, ¿e cia³a wspólnotowe s¹
spychane przez kuluarowe uzgodnienia, dokony-
wane pomiêdzy bardzo nielicznymi stolicami.

Dochodzimy teraz do pañskiego zapytania, Pa-
nie Senatorze, czy ja mogê wytypowaæ kolejnych
bankrutów. Na razie dwa kraje poprosi³y o pie-
ni¹dze, dla nich zbudowano dwa fundusze awa-
ryjne, bo to by³a akcja po¿arnicza, a nie akcja sys-
tematyczna. Pierwszy fundusz to 110 miliardów
euro dla Grecji, drugi, dla Irlandii, w którym by³y,
powiedzia³bym, jeszcze bardziej surowe warunki
wobec wewnêtrznego programu naprawy finan-
sów, to jest 85 miliardów euro. W tej chwili na-
st¹pi prawdopodobnie zwiêkszenie mocy przero-
bowej tymczasowego mechanizmu stabilizacyj-
nego, który dot¹d mia³ nominaln¹ wartoœæ
440 miliardów euro, plus pieni¹dze Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego, plus nasze gwa-
rancje bud¿etu europejskiego do wysokoœci
60 miliardów euro, ale tak naprawdê umo¿liwia³
pozyskanie po¿yczek w maksymalnej wysokoœci
250 miliardów. W tej chwili nastêpuje próba zwiê-
kszenia wiarygodnoœci po¿yczkowej tego fundu-
szu do ponad 400 miliardów euro. I to jest fun-
dusz zbudowany w³aœnie po to, aby uspokoiæ ryn-
ki finansowe. Ta sztuka uda siê wtedy, gdy ustale-
nia 11 marca czy w klubie euro, fundusze awaryj-
ne, fundusze tymczasowe oraz wykup obligacji
zagro¿onych pañstw przez Europejski Bank Cen-
tralny, ca³a ta zmasowana akcja umo¿liwi Portu-
galii, ale tak¿e Irlandii i Grecji, obs³u¿enie w³as-
nych zaleg³oœci, w³asnych d³ugów o w³asnych si-
³ach. To jest robione po to, ¿eby umo¿liwiæ tym
najbardziej zagro¿onym krajom obs³ugê swojego
zad³u¿enia na nieco ju¿ lepszych warunkach,
w sposób bardziej uprzywilejowany, tak by to by³o
robione o ich w³asnych si³ach, bez tak zwanej re-
strukturyzacji d³ugu. By³oby ogromn¹ nieodpo-
wiedzialnoœci¹ z mojej strony, gdybym teraz typo-
wa³ kolejnych zagro¿onych. Pan senator dobrze
wie, gdzie oni siê kryj¹, w jakiej czêœci Europy. Na-
le¿y im ¿yczyæ dobrze, ¿yczyæ, ¿eby przedstawiane
programy uspokoi³y rynki finansowe, dlatego ¿e

zbuduje to zupe³nie inn¹, lepsz¹ atmosferê w cza-
sie rozmów o pieni¹dzach dla bud¿etu europej-
skiego.

Warunki s¹ surowe – o tym równie¿ mówi³ przy
okazji pytania o Europê dwóch szybkoœci senator
Zió³kowski… W tej chwili warunki rzeczywiœcie s¹
rozmiêkczane. Przed 11 marca mo¿na mówiæ – to
siê wszystko dzieje bardzo pospiesznie – o pew-
nym k³opocie Unii Europejskiej. Mianowicie, je¿e-
li ona ma daæ kategoryczn¹ odpowiedŸ i uspokoiæ
rynki finansowe, to powinny to byæ bardzo surowe
warunki, ale takie, na jakie czekaj¹ rynki finanso-
we – one czekaj¹ na datê 11 marca, póŸniej zoba-
czymy ich reakcjê. W tej chwili nastêpuje proces
rozmiêkczania tych warunków po to, ¿eby pozys-
kaæ zgodê krajów znajduj¹cych siê w najwiêk-
szym k³opocie. Na przyk³ad Irlandczycy buntuj¹
siê przeciw ka¿demu ujednoliceniu nie tylko
stawki, ale i bazy obliczeniowej dla podatku kor-
poracyjnego, dla CIT, dlatego ¿e maj¹ ten swój
wielki przywilej, te 12,5%, który sprawia, ¿e na-
wet w warunkach kryzysu jest to kraj niezwykle
atrakcyjny inwestycyjnie. Amerykanie nadal in-
westuj¹ w Irlandii w³aœnie z uwagi na ten przywi-
lej podatkowy. Taki sam bunt podnios³a S³owacja
w kwestiach podatkowych, bo ona te¿ wykorzy-
stuje swoj¹ przewagê podatkow¹ jako czynnik
atrakcyjnoœci inwestycyjnej i te¿ œci¹ga przez to,
czasami naszym kosztem, rozmaite inwestycje
w przemyœle samochodowym. Jest to wiêc proces,
który aktualnie siê toczy: z jednej strony jest ocze-
kiwanie rynków finansowych, ¿e bêdzie to katego-
ryczna odpowiedŸ zbudowana na niemieckich
warunkach, surowych warunkach, id¹cych w³aœ-
nie w kierunku nawet wiêkszej wydolnoœci syste-
mów emerytalnych czy jakiegoœ poziomu ujedno-
liceñ podatkowych, na przyk³ad mniejszych
transferów socjalnych, ale z drugiej strony pozys-
kanie zgody siedemnastu krajów sprawia, ¿e
11 marca rynki mog¹ siê poczuæ nieco rozczaro-
wane tym, co bêdzie ostatecznym efektem to-
cz¹cych siê w tej chwili gor¹czkowo procesów.

Pyta³ pan senator równie¿ o wydarzenia doty-
cz¹ce polskiej prezydencji, o to, w jaki sposób
agenda… Ja porównujê to z ocen¹ w ³y¿wiarstwie
figurowym. Mianowicie prezydencja rotacyjna
jest raczej jak program obowi¹zkowy zadany
przez wczeœniejsze procesy, w którym bardzo du-
¿ym wyró¿nikiem na tak, na plus, jest solidnoœæ
pañstwa, solidnoœæ administracji pokazana przy
takiej okazji. Tym górowa³a prezydencja belgij-
ska, a przecie¿ wtedy ten kraj bi³ rekord Europy,
jeœli chodzi o kraj bez rz¹du. Ale ten civil servant,
ten solidny urzêdnik potrafi³ udŸwign¹æ ciê¿ar
prezydencji belgijskiej. Uda³o im siê nawet zejœæ
z deficytem bud¿etowym w roku 2010 poni¿ej za-
³o¿onego poziomu, uzgodnionego z Uni¹ Euro-
pejsk¹. I tak te¿ trzeba patrzeæ na polsk¹ prezy-
dencjê. Wiadomo, ¿e dooko³a s¹ olbrzymie ocze-
kiwania, na przyk³ad Chorwacja chce mieæ datê
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przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Wczoraj
analizowaliœmy sytuacjê Chorwacji. Nie wysz³o
to na same pi¹tki, ale jest olbrzymie ciœnienie na
to, ¿eby zapad³a data, ¿eby tê datê podali Wêgrzy
albo Polacy. To jest sprawa, z któr¹ bêdziemy
mieli do czynienia. Dalej, Bu³garia i Rumunia
chc¹ wst¹piæ do strefy Schengen i te¿ oczekuj¹
gestu solidarnoœci z naszej czêœci Europy, to zna-
czy albo od Wêgrów, albo od Polaków. Jest kilka
takich spraw, które niekoniecznie wybijaj¹ siê
na pierwszy plan polskiej prezydencji, ale wraz
z obecnymi problemami strefy Morza Œródziem-
nego, negocjacjami w strefie euro, rozpoczêt¹ ba-
tali¹ bud¿etow¹ bardzo mocno wyznacz¹ tempe-
raturê tej prezydencji, oprócz Partnerstwa
Wschodniego i innych… oraz generalnie bezpie-
czeñstwa, które s¹ takimi myœlami przewodnimi
polskiej prezydencji.

Zwracam jeszcze raz uwagê, ¿e to jest surowy
egzamin z solidnoœci pañstwa. Czasami to bar-
dziej pozostaje w pamiêci ni¿ wydarzenia, którymi
¿yjemy przez jakiœ czas. Jest oczywiœcie obawa,
tego nie ukrywa nikt w Brukseli, dotycz¹ca prezy-
dencji i wyborów, ale tego w¹tku nie chcê akurat
rozwijaæ.

Panie Senatorze, to, o czym mówimy, mo¿e ro-
dziæ efekt w postaci Europy dwóch prêdkoœci i po
raz pierwszy nie jest to slogan czy jakiœ straszak,
ale pewien realny proces. Dlatego po g³oœnych in-
terwencjach, równie¿ polskiego premiera, jest za-
pewnienie, ¿e poza tym spotkaniem za³o¿yciel-
skim, które siê dokona 11 marca, na wszystkich
innych spotkaniach klubu euro drzwi nie bêd¹
zamykane, tylko bêdzie mo¿na w nich uczestni-
czyæ, modelowaæ i zg³aszaæ. To jest jedna z tych
kwestii spornych… Najbardziej sporne s¹ w tej
chwili kwestie podatkowe, kwestie transferów so-
cjalnych, bazy prawnej, tego, co siê nazywa pak-
tem konkurencyjnoœci. Ale tym problemem spor-
nym, niedoprecyzowanym jest równie¿ uczestni-
ctwo krajów spoza euro. S¹ mo¿liwe ró¿ne afilia-
cje, ale tak na moje wyczucie one bêd¹ mo¿liwe
tylko wtedy, gdy Polska czy inny kraj dobrowolnie
zadeklaruje udzia³ w akcjach finansowych. To bê-
dzie raczej proporcjonalne do tych dobrowolnych
deklaracji ni¿ realizowane na zasadzie doprasza-
nia do dyskusji takiego kraju spoza strefy euro.
A to nie jest ³atwe. Mieliœmy problem w parlamen-
cie s³owackim, gdzie pani premier nie by³a w sta-
nie przekonaæ S³owaków do uczestnictwa w akcji
ratunkowej na rzecz Grecji. Oni sobie szybko poli-
czyli, ¿e maj¹ w przeliczeniu na g³owê kilkanaœcie
tysiêcy euro, a Grecy dwa razy wiêcej i deputowa-
ni nie bardzo chcieli uczestniczyæ w takiej akcji
ratunkowej, do czego zobowi¹zuje solidarnoœæ
strefy euro. Moim zdaniem, nie jest ³atwo przeko-
naæ równie¿ Polaków, chocia¿ akurat odruchy…
Bo czymœ innym s¹ odruchy na rzecz akcji huma-

nitarnych, s¹dzê, ¿e akurat w takim przypadku
polskie spo³eczeñstwo reaguje bardzo dobrze. Ale
nie wiem, ja nie chcê tego rozstrzygaæ, jakie by³y-
by mo¿liwoœci przekonania polskiego spo³eczeñ-
stwa, ¿e ma uczestniczyæ w akcjach ratowniczych
na rzecz krajów, które w sensie zupe³nie material-
nym s¹ bogatsze od Polski, a nie chodzi³oby o ak-
cjê humanitarn¹. A wiêc w tej chwili nie mamy ja-
snoœci. To siê w³aœnie teraz rozstrzyga. W stosun-
ku do strefy nie-euro rozstrzygnie siê raczej po
11 marca, jaki poziom afiliacji umo¿liwia nam
wspó³decydowanie i jaka potrzeba pieniê¿na siê
za tym kryje. Jestem zwolennikiem dobrowolnego
deklarowania, ¿eby w tym byæ, ¿eby wspó³mode-
lowaæ. O regulacjach ju¿ trochê mówi³em. Te naj-
bardziej sporne kwestie to w tej chwili s¹ sprawy
podatkowe, co do których wiem, ¿e dwoma kraja-
mi, które postawi³y rodzaj weta wobec bazy ra-
chunkowej CIT, s¹ Irlandia i S³owacja. Ale mo¿e
ju¿ siê z nimi dogadano, bo to jest czas takich bar-
dzo kuluarowych bardzo szybko biegn¹cych uz-
godnieñ.

Na ostatnie pytanie pana senatora nie jestem
w stanie dzisiaj odpowiedzieæ, chocia¿ mamy ju¿
w g³owie liczby zwi¹zane z przysz³¹ perspektyw¹,
¿eby nie wywo³aæ przeciwreakcji ze strony krajów,
które do koñca, do czerwca bêd¹ usi³owa³y wp³y-
n¹æ na kszta³t naszej decyzji. Je¿eli uda siê do-
wieœæ autonomii w tej pracy i samodzielnoœci, czyli
obroniæ prawo Komisji Europejskiej do przedsta-
wienia realnego, ale ambitnego i solidarnego bu-
d¿etu, to bêdzie to bud¿et przyzwoity dla Polski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Komisarzu.
Pan senator Rulewski zadaje pytanie.

Senator Jan Rulewski:

Panie Komisarzu – mówiê to z podkreœleniem,
w przeciwieñstwie do senatora Bendera, bo fakt,
¿e pan zosta³ komisarzem, w dodatku do spraw
matematyki finansowej, przeczy tezom jakoby Po-
lacy matematyki nie znali, chocia¿ oczywiœcie jest
to czêœæ prawdy.

Przechodzê do pytañ. Wdziêczny jestem, ¿e…
Wprowadzi³ pan szerszy kontekst. Pokaza³ pan
Polskê w szerszym kontekœcie w tym wyst¹pieniu,
ale w¹tpliwoœci pan nie rozwia³. Pierwsze pytanie.
W gruncie rzeczy pañskie wyst¹pienie jest pyta-
niem o to¿samoœæ europejsk¹. Czy nie przeczy to
pewnej zasadzie, chyba Kennedy’ego: nie licz na
to, co ci da pañstwo, tylko zastanów siê, co ty mo-
¿esz daæ innemu pañstwu. A co my mo¿emy daæ
Europie? Bo tej to¿samoœci nie ma. Pan w³aœciwie
udowadnia³ – mo¿e nie udowadnia³, ale przepro-
wadza³ wywód – ¿e wszyscy chc¹ widzieæ w Euro-
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pie dobrego wujka, ale nie chc¹ jej budowaæ. Czy
to jest prawda? Czy to jest prawda w kontekœcie
tego, co dzisiaj jest tematem, czyli programowa-
nia i finansowania?

Drugie pytanie. Czy pañska inicjatywa, która,
jak myœlê, wychodzi³a naprzeciw budowie to¿sa-
moœci zwi¹zanej z podatkiem europejskim, zosta-
³a odrzucona s³usznie czy nies³usznie?

I wreszcie trzecie pytanie, ju¿ konkretne. Jakie
wnioski dla Polski p³yn¹ z tej nastêpnej perspek-
tywy finansowej? Chodzi tu o kwestie zwi¹zane
z budow¹ dróg – sprawa, która nas tu rozsadza –
polityk¹ innowacyjn¹ czy finansowaniem wprost
rolnictwa, co grozi, ¿e tak powiem, powstaniem
nowych Lepperów.

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja równie¿, Panie Komisarzu, chcia³bym na-

wi¹zaæ do kwestii bud¿etu, bo myœlê, ¿e rzeczywi-
œcie jest to sprawa kluczowa. Bez dobrego bud¿e-
tu praktycznie ¿adna polityka nie bêdzie mog³a
byæ realizowana. Tak wiêc perspektywa… Mówi
siê o tym, ¿eby bud¿et by³ jak najbardziej, w miarê
mo¿liwoœci, niezale¿ny od aktualnej sytuacji pañ-
stwa. A wiêc jest to kwestia tego podatku, o któ-
rym tu wspominano. Jakie w tej perspektywie bu-
d¿etowej s¹ szanse na pójœcie w tym kierunku?

I druga sprawa. Zawsze jak œledzimy bud¿et, to
patrzymy na przyk³ad… na rabat brytyjski. I tam
s¹ takie ró¿ne, dziwne rzeczy… Czy przy okazji da
siê uporz¹dkowaæ tego typu kwestie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Zaremba.
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie ma go.
Proszê bardzo, Panie Komisarzu.

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:
Pan senator Rulewski mówi³ o to¿samoœci Eu-

ropy. Nie ma ju¿ takiego nastroju, jaki by³ w cza-
sie, kiedy Unia Europejska siê jednoczy³a. To by³a
druga po³owa lat dziewiêædziesi¹tych. To by³ stary
kontynent, ale zarazem taki nowy, odwa¿ny
œwiat, w który wszyscy byli wpatrzeni… Konty-

nent, który wyci¹ga prawid³owe wnioski ze swojej
historii, czyli z dwóch wojen œwiatowych i z roz-
maitych ideologii eksportowanych na ca³y œwiat,
i potrafi³ siê zjednoczyæ, czyli wyzwoliæ spod wp³y-
wów imperium sowieckiego. To by³a Europa opty-
mistyczna. Teraz ju¿ nie ma takiego nastroju.
Jest tendencja, która jest dla mnie przykra. Bo
chocia¿ zawsze by³o kilka krajów eurosceptycz-
nych czy bardzo zdystansowanych, jak na przy-
k³ad Skandynawia, to w tej chwili nastêpuje od-
p³yw…nawet nie euroentuzjazmu, ale powie-
dzia³bym, pewnej chêci do budowania wspólnego
projektu europejskiego w krajach, które by³y fun-
damentem tej integracji. Chodzi na przyk³ad
o Holandiê, która nies³usznie kojarzy swój pro-
blem imigracyjny, czyli problem zagra¿aj¹cy ich
modelowi ¿ycia, z Uni¹ Europejsk¹. Takiej bezpo-
œredniej korelacji nie ma, ale taki w³aœnie jest
sposób myœlenia Holendrów. I Holandia, po³o¿o-
na w samym œrodku Europy, odwraca siê od pro-
jektu europejskiego. „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” niedawno poda³, ¿e nast¹pi³ spadek zaufa-
nia dla projektu europejskiego w Niemczech
z oko³o 60% do 34%. To jest nies³ychany odp³yw
zaufania w kraju, który osi¹ga³ swoje cele równie¿
dziêki Unii Europejskiej. Bo chocia¿ jest on naj-
wiêkszym p³atnikiem Unii Europejskiej, to czer-
pie oczywiste korzyœci z uczestniczenia w tym
wspólnym rynku. Najbardziej optymistycznie na-
stawion¹ czêœci¹ Unii Europejskiej jest jej wscho-
dnia czêœæ. To pokazuj¹ wszystkie wskaŸniki. Tak
wiêc w jakiœ sposób ciê¿ar pokazywania Europy
jako obszaru wspólnych wygranych… Bo staty-
styki to jasno pokazuj¹, tylko czasami klasa poli-
tyczna, równie¿ na Zachodzie, woli obwiniaæ za
niewygodne decyzje Brukselê, ni¿ przyj¹æ wyjaœ-
nienia, ¿e na przyk³ad akcje ratunkowe, grecka
czy irlandzka, które tak bardzo obni¿y³y notowa-
nia Europy wœród podatników niemieckich, s¹
wykonywane równie¿ po to, ¿eby ocaliæ niemiec-
kie banki, które kupi³y greckie czy irlandzkie obli-
gacje. Poza tym dla przemys³u niemieckiego jest
to obszar olbrzymiej ekspansji eksportowej nie-
nara¿onej na ryzyko kursów walutowych. Tak
wiêc na tym czêœciowo polega problem, ale o tym
moglibyœmy d³ugo rozmawiaæ. W tej chwili nie ma
nastroju zaufania, który u³atwia rozmowy rów-
nie¿ o pieni¹dzach dla wspólnej Europy. A o tym,
¿e ten klimat siê pogarsza, œwiadczy znak w po-
staci zablokowania w styczniu, po raz pierwszy
w historii, Funduszu Solidarnoœci. To siê nigdy
wczeœniej nie zdarzy³o. No, ale skoro uzgodniliœ-
my po wielu bojach, ¿e bud¿et na rok 2011 roœnie
o 2,9% w stosunku do poprzedniego roku, to kilka
krajów nie chcia³o siê zgodziæ na dodatkowe pie-
ni¹dze, 180 milionów euro, na usuwanie skutków
powodzi w szeœciu krajach, ³¹cznie z Polsk¹, bo to
wykracza³oby poza uzgodniony pu³ap roku 2011.
To siê nigdy wczeœniej nie zdarzy³o. Zawsze w sty-
czniu czy w lutym automatycznie zgadzano siê na
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uruchomienie Funduszu Solidarnoœci w zwi¹zku
z nowymi pieniêdzmi, a nie na przeszufladkowa-
nia, dlatego ¿e przeszufladkowania w styczniu
i w lutym s¹ niemo¿liwe. To jest bud¿et, który do-
piero startuje. Przeszufladkowaæ mo¿na we
wrzeœniu, w paŸdzierniku, ale nie w styczniu. I to
by³ znacz¹cy sygna³, ¿e ka¿da rozmowa w tej
chwili, czy to o 1 euro, czy o 1 milionie euro – wy-
j¹tek stanowi tu temat Afryki Pó³nocnej, bo w tej
kwestii mo¿na siê spodziewaæ trochê wiêkszej
szczodroœci – bêdzie w tej chwili trudniejsza, ni¿
by³a kiedykolwiek.

Senator Rulewski zapyta³, niestety, o podatki.
Ja, w zwi¹zku z w³asn¹ filozofi¹ gospodarcz¹, nie
chcia³bym byæ kojarzony z ¿adnym podatkiem.
Nazywamy to œrodkami w³asnymi. Poniek¹d dzia-
³amy pod przymusem… To znaczy p³yn¹ tak oczy-
wiste sygna³y, ¿e kraje chc¹ zmniejszyæ sk³adkê
narodow¹ wyp³acan¹ wprost z bud¿etu – nawet
Rostowski jest to w stanie powiedzieæ – nie chodzi
tu tylko o p³atników netto. W zwi¹zku z tym musi-
my szukaæ jakichœ innych Ÿróde³ zasilenia bud¿e-
tu europejskiego. Nie ma ¿adnego dobrego kandy-
data, ka¿dy ma du¿e wady, jestem tego w pe³ni
œwiadomy. W czerwcu przedstawimy kilka propo-
zycji, bez oczekiwania na jakiekolwiek oklaski, bo
wiemy, ¿e w gruncie rzeczy musimy uzupe³niæ
dziurê, która mo¿e powstaæ zarówno po stronie
sk³adek narodowych, jak i ce³, poniewa¿ wchodzi-
my w epokê negocjacji handlowych równie¿ z kra-
jami Mercosur, z Ameryk¹ £aciñsk¹, a to mo¿e
obni¿yæ… Wp³ywy z ce³ stanowi¹ 12% bud¿etu
europejskiego. A w przysz³oœci to mo¿e byæ znacz-
nie mniej. Tym bardziej wiêc trzeba myœleæ, trze-
ba otworzyæ debatê równie¿ nad… W gruncie rze-
czy o to pyta³ równie¿ senator Wittbrodt. Chodzi
o kwestie rabatu brytyjskiego. Rabat „urodzi³ siê”
w 1984 r., kiedy Anglicy, czego w ogóle nie pamiê-
tamy… To by³ pocz¹tek ery Margaret Thatcher,
ale Anglicy byli poni¿ej œredniej europejskiej, jeœli
chodzi o poziom bogactwa i ubóstwa. Oni mieli
oko³o 90% œredniej europejskiej w 1984 r. Rolni-
ctwo, z którego oni nie czerpi¹ po¿ytków, nie czer-
pi¹ z Funduszu Rolnego, stanowi³o ponad 60%
bud¿etu europejskiego. Wszystko to siê pozmie-
nia³o i dlatego trzeba równie¿ przewartoœciowaæ
ten przywilej brytyjski zwany rabatem, do które-
go… Inne kraje maj¹ swoje rabaty, bo teraz jest ta-
ki system wyj¹tków od wyj¹tków, w³aœciwie bar-
dzo ma³o dla kogokolwiek zrozumia³y. Wartoœæ te-
go rabatu zasadniczo spad³a. Wartoœæ rabatu bry-
tyjskiego jeszcze w 2009 r. wynosi³a oko³o 6 mi-
liardów euro. W tej chwili jest to oko³o 3 miliar-
dów euro, ale rabat ten pozostaje symbolicznym
znakiem zwyciêstwa na forum Unii Europejskiej,
wytargowania pewnego przywileju i mo¿na powie-
dzieæ, realistycznie patrz¹c, ¿e bêdzie uparcie, za-
¿arcie broniony. I trzeba siê z tym godziæ. Ka¿da

najmniejsza uwaga na temat otwierania rabatu
natychmiast wywo³uje burzê na Wyspach Brytyj-
skich. Ja sam by³em bohaterem przynajmniej
dwóch konferencji premiera, co jest dla mnie
ogromnym zaszczytem. Jestem od tego czasu na
Wyspach niejako persona non grata, ale nadal
mo¿na tam pojechaæ i rozmawiaæ na ten temat.
Nie pytajcie pañstwo za du¿o o te podatki, bo to
jest…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale dlaczego mamy
nie pytaæ?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Chcemy poprzeæ
pana…)

Tak… To bêdzie bardzo trudny element tej na-
szej propozycji w czerwcu 2011 r. i nie nale¿y siê
spodziewaæ… Jest kilka krajów, które mówi¹
wprost: bierzemy. To jest Belgia, Austria, dot¹d
Hiszpania… Z innych krajów p³yn¹ jednak znaki,
które mówi¹, ¿e nie ma zbyt wielkiej szansy na in-
ne Ÿród³a dochodów w Unii Europejskiej…

Przyszed³ senator Zaremba, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

WtakimraziepansenatorZarembadostaje g³os.

Senator Krzysztof Zaremba:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mo¿e taka jedna uwaga na

pocz¹tek. Ja nie przywi¹zywa³bym zbyt wielkiej
wagi do prezydencji w sensie strukturalnym, po-
niewa¿ traktat lizboñski – pan minister doskona-
le o tym wie, jako osoba zorientowana w spra-
wach europejskich – skutecznie przetrzebi³ zna-
czenie prezydencji krajowych, narodowych. To
przewodnicz¹cy Rady Europejskiej ma g³os de-
cyduj¹cy.

Ja chcia³bym zapytaæ, jak pan realnie ocenia
swoje mo¿liwoœci dzia³ania, ¿eby pana odpowiedzi
nie naraziæ na krytykê z zewn¹trz, z Brukseli, po-
wiedzmy pro publico bono – a wiadomo jak „bono”
rozumiemy tutaj w Senacie – w œwietle faktu, ¿e
zosta³ pan jednym z uczestników grona decydu-
j¹cego o nowym bud¿ecie po 2013 r. Przej¹³ to
Barroso jako przewodnicz¹cy, a pan jest jednym
z… Nie jest pan ju¿ g³ównym aktorem. A przecie¿
pañska nominacja na komisarza, na ministra, bo
wolê to okreœlenie, by³a przedstawiana jako suk-
ces – i s³usznie, wszyscy siê z niej cieszyliœmy, to
jest oczywiste – bo okaza³o siê, ¿e polityk z Europy
Wschodniej, z by³ego bloku wschodniego, z no-
wych krajów unijnych, bêdzie odpowiada³ za tak
wa¿n¹ czêœæ polityki unijnej. Ale to zosta³o, po-
wiedzia³bym, œciête. Ja mam zatem pytanie prak-
tyczne. Nie pytam o pana samopoczucie, bo znam
pana dobrze i wiem, ¿e pan ma grub¹ skórê. Py-
tam o to, w jaki sposób bêdzie siê pan stara³ to ob-
ni¿enie pañskiej pozycji prze³o¿yæ na konkrety, na
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dobrze i praktycznie rozumiane konkrety. Chodzi
o tê wra¿liwoœæ wschodni¹. To jest jedna rzecz.

Chcia³bym pana zapytaæ, bo znam pana stano-
wisko w tej sprawie i oceniam je pozytywnie… Mó-
wiê o… Przed chwil¹ pan mówi³ o obronie sektora
bankowego w Niemczech, przemys³u niemieckie-
go. Proszê powiedzieæ, jak to siê ma do polityki
bardzo protekcjonistycznej prowadzonej dzisiaj
przez g³ównych rozgrywaj¹cych, do tego, co dzia³o
siê wczeœniej, kiedy to od s³abszych krajów wyma-
gano „skasowania” jednego z przemys³ów, na
przyk³ad od Polski przemys³u stoczniowego, co,
jak wiemy, nast¹pi³o. Dzisiaj mamy sytuacjê ta-
k¹, ¿e s¹ udzielane…

(Senator Janusz Sepio³: Czas, Panie Mar-
sza³ku…)

Na przyk³ad bud¿et federalny Niemiec dla
dwóch stoczni by³ej NRD wprost ¿¹da³ gwarancji
326 milionów euro. Jak Komisja Europejska
i pan, jako odpowiedzialny za bud¿et, za finanse,
ale tak¿e za politykê, powiedzia³bym, trzymania
standardów, ¿elaznych regu³ Unii Europejskiej,
siê na to zapatruje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.
(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Marsza³ku!

Panie i Panowie Senatorowie!)
(Senator Jan Dobrzyñski: Teraz senator Wojcie-

chowski.)
Teraz senator Wojciechowski. Pan jest senato-

rem Wojciechowskim?
(Stanis³awKogut: Przepraszam, ja jestemdalej…)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Panie Komisarzu! Wysoka
Izbo! Ja chcia³bym dopytaæ odnoœnie do… Pan siê
wypowiada³, Panie Komisarzu, odnoœnie do
zmniejszenia bud¿etu na rolnictwo. Czy móg³by
pan coœ wiêcej na ten temat powiedzieæ?

Drugie pytanie w kwestii zrównania dop³at po-
miêdzy krajami. Co siê w tej kwestii dzieje?

Kwestia trzecia dotyczy wyrównania dop³at.
Czy w tym zakresie s¹ prowadzone jakieœ prace,
a jeœli tak, to na jakim s¹ etapie? Proszê nie myliæ
zrównania z wyrównaniem.

I kwestia czwarta. W rozmowach, powie-
dzia³bym, kuluarowych kr¹¿y³a informacja, ¿e
Niemcy zaproponuj¹ sk³adkê 0,7. Po negocja-
cjach stanie na 0,9. Jeœli ten wariant siê zrealizu-
je, jak to wp³ynie na kwestie, o które pyta³em
w pytaniu drugim i trzecim. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Przedmówca w pewnym sensie zada³ moje py-

tanie, ale chcia³bym dookreœliæ, bo… Jedynie po-
wtarzamy, ¿e zrównowa¿one, produktywne i kon-
kurencyjne rolnictwo europejskie wnosi znacz¹cy
wk³ad do strategii Europa 2020, a tak¿e pomaga
sprostaæ nowym wyzwaniom politycznym, takim
jak bezpieczeñstwo dostaw ¿ywnoœci, energii, su-
rowców, uprzemys³owienie, zmiany klimatu, œro-
dowiska, ró¿norodnoœæ biologiczna, zdrowie oraz
zmiany demograficzne Unii Europejskiej. W tym
kontekœcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e to wspólna polity-
ka rolna by³a podstaw¹. Kiedy jednak patrzymy
na wydatki w obszarze WPR, to widzimy, proszê
zwróciæ na to uwagê, ¿e one siê obni¿y³y z 75%
w roku 1985… Te planowane 39,3%…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie poproszê.)

Ju¿… Chcê dojœæ do konkluzji.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê zadaæ

pytanie.)
Maj¹c to na uwadze, trzeba liczyæ, ¿e co naj-

mniej 0,5% PKB w Unii Europejskiej idzie na rol-
nictwo. Jak siê to zatem ma do realizacji, mój ko-
lega przedmówca o tym mówi³, wspólnej polityki
rolnej dla Polski i dla krajów wschodnich, kiedy
mówi siê o obni¿eniu albo ledwie o utrzymaniu…
Czy w zwi¹zku z tym nie nast¹pi renacjonalizacja,
co w ogóle by³oby zniszczeniem wspólnej polityki
rolnej i konkurencyjnoœci? To jest po prostu nie-
dopuszczalne. W zwi¹zku z tym moje pytanie. Czy
rozwa¿a siê… Bo nie da siê rozwi¹zaæ problemu
wyrównania p³atnoœci krajów wschodnich bez
zwiêkszenia œrodków. Kraje starej piêtnastki nie
pozwol¹ sobie zabraæ historycznych p³atnoœci, co
mówi¹ wprost w Brukseli.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale ja pytania
nie zauwa¿y³em, Panie Senatorze. Mo¿e pan pod-
kreœli to pytanie…)

(Komisarz do spraw Programowania Finanso-
wego i Bud¿etu w Komisji Europejskiej Janusz Le-
wandowski: Poradzê sobie…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jakie by³o py-
tanie?)

Pytanie by³o takie: czy bêdzie zwiêkszenie œrod-
ków w zakresie wspólnej polityki rolnej? Bo bez
przerwy s¹ ciêcia. Jeszcze raz powtarzê moje uza-
sadnienie, przecie¿ nie da siê wyrównaæ… Czy jest
taka mo¿liwoœæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, pytanie jest zrozumia³e.
Proszê bardzo.
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Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:

Pan senator Zaremba wróci³ do w¹tku, do któ-
rego ju¿ nie chcia³em wracaæ. Jakaœ gazeta napi-
sa³a, z niewiadomych dla mnie powodów, co pro-
stowa³a póŸniej… Powiedzia³bym, ¿e nie jest Ÿle,
jeœli chodzi o tê sytuacjê. Jak mówi³em, wiedza
o tym, co i jak siê kszta³tuje, jest w g³owach bar-
dzo niewielkiej liczby osób. Chyba do koñca czer-
wca bêdziemy próbowali na zasadach poufnoœci
kszta³towaæ ten bud¿et. Bardzo mi na tym zale¿y,
bo ju¿ siê zaczynaj¹ rozmaite podchody, próby
wywarcia nacisku na przyk³ad na korzyœæ polityki
rolnej ze strony jednego z najwiêkszych krajów
kosztem na przyk³ad kohezji. Tego typu naciski
bêd¹ ca³y czas trwa³y. Wiedza o tym, w oparciu
o jakie liczby mog¹ planowaæ swoje bud¿ety lu-
dzie odpowiedzialni za badania, rozwój i politykê
roln¹… Nie wiem, czy ktoœ poza mn¹ posiada w tej
chwili g³êbsz¹ wiedzê na ten temat. Tylko w jed-
nym obszarze istniej¹ tak zwane arkusze kalkula-
cyjne, za pomoc¹ których scenariusze s¹ kreœlo-
ne. Mam nadziejê, ¿e to jest rodzaj atutu, a nie
polski k³opot, to pozwoli nam przedstawiæ senso-
wn¹ propozycjê.

Z drug¹ tez¹, bo to by³a bardziej teza ni¿ pyta-
nie, siê zgodzê. Rzeczywiœcie s¹ równi i równiejsi
w Unii Europejskiej. Ostatnim przyk³adem dzia-
³añ, które ³ami¹ wczeœniejsze postanowienia, nie
jest dzia³anie wzglêdem przemys³u stoczniowego,
tylko górnictwa wêgla, które w Polsce przesz³o
ogromn¹ restrukturyzacjê. Ja w czasie sporów
o dalsze subsydiowanie wêgla w Unii Europejskiej
s³ysza³em bardzo dobre opinie o Polsce. I wydawa-
³o siê, ¿e to jest pole minowe. I to by³o pole minowe
w sensie olbrzymiego kapita³u ludzkiego zaanga-
¿owanego w górnictwie wêgla, liczby kopalni, zna-
czenia tej ga³êzi nie tylko dla Œl¹ska i mimo wszys-
tko nie Polska by³a problemem w tych ostatnich
rozmowach, tylko Asturia i Zag³êbie Ruhry,
i z ogromnym impetem politycznym usi³owano
wyd³u¿yæ subsydiowanie wêgla z roku 2014 do
2018 i w koñcu to siê uda³o. W ka¿dym miesi¹cu
mo¿na nazbieraæ przyk³ady tego, ¿e rzeczywiœcie
potêga polityczna ró¿nicuje… potêga gospodar-
cza, polityczna, potêga wp³ywu ró¿nicuje poszcze-
gólne kraje, absolutnie siê z tym zgadzam. Prze-
mys³ stoczniowy w czêœci prze¿yje, nie wiem, jak
w Szczecinie, ale obserwujê Gdyniê i Gdañsk
i tam raczej tak, na pewno nie bêdzie dumn¹ ga³ê-
zi¹ polskiego przemys³u i te¿ jestem tym bardzo
zmartwiony, uwa¿am, ¿e to jest wynik serii b³ê-
dów na górze i na dole. S¹dzê raczej, ¿e Unia Euro-
pejska, patrz¹c na przyk³ady holenderskie czy hi-
szpañskie, wykaza³a pewn¹ dozê tolerancji wobec
nie zawsze szybkich poczynañ poszczególnych
krajów w tej materii.

I teraz mamy dwa pytania o rolnictwo. Maj¹ pa-
nowie racjê, to jest polityka par excellence wspól-
notowa, dlatego istniej¹ wokó³ tego olbrzymie nie-
porozumienia. Ja ci¹gle s³yszê pytanie, dlaczego
wydajemy w tej chwili 40% bud¿etu, ju¿ nie 60%,
tylko 40%, bo obecnie taki jest udzia³ rolnictwa
w bud¿ecie europejskim, na rolnictwo, które za-
trudnia mniej ni¿ 5% aktywnej ludnoœci w Unii
Europejskiej. To jest z³udzenie statystyczne, bo to
jest polityka w 75% finansowana przez bud¿et eu-
ropejski, teraz tylko 25% finansowania pochodzi
z segmentu funduszu rozwoju obszarów rolnych
i z innych dziedzin, z pañstw narodowych. Finan-
sowanie rolnictwa w Unii Europejskiej to jest
0,4% PKB Unii Europejskiej, a finansowanie ba-
dañ i rozwoju… ambicje s¹ takie, ¿eby to by³o 3%,
ró¿nie to w ró¿nych krajach wygl¹da. W przypad-
ku badañ i rozwoju na przyk³ad tylko 7% finanso-
wania pochodzi z bud¿etu europejskiego, a 93%
tych wydatków to s¹ wydatki narodowe. Nie mo¿-
na porównywaæ polityki absolutnie wspólnotowej
z politykami finansowymi przede wszystkim przez
bud¿ety narodowe, ale tym z³udzeniem statysty-
cznym ca³y czas siê operuje, mówi¹c: dlaczego ty-
le wydajecie na rolnictwo, skoro tak ma³o ludzi
jest w nim zatrudnionych i tak niski procent PKB
w przekroju ca³ej Unii Europejskiej ono wytwa-
rza? Na pocz¹tku nawet ponad 80% bud¿etu by³o
na politykê roln¹, w tej chwili to jest 40%. W roku
2020 powinno byæ mniej ni¿ 40%, ale powinno
byæ przyzwoicie. Nie oznacza to zmniejszenia bu-
d¿etu rolnego, bud¿ety europejskie rosn¹, to s¹
tylko zmiany proporcji. Zmiana proporcji nie oz-
nacza zmniejszenia p³atnoœci. Polskie rolnictwo
powinno uzyskaæ nieco wy¿sze p³atnoœci do hek-
tara, przynajmniej tak ja sobie to wyobra¿am
i planujê. Chodzi o proporcje, w których… Aby
uzyskaæ zgodê dwudziestu siedmiu krajów, trze-
ba znaleŸæ zwiêkszenie w ramach proporcji bu-
d¿etu – nie wolumenu, tylko proporcji – œrodków
na politykê zagraniczn¹, chocia¿ ona nam na ra-
zie bardzo œrednio wychodzi w Unii Europejskiej,
ale zaczê³a byæ potê¿niej finansowana, na bada-
nia i rozwój, szeroko pojête bezpieczeñstwo, poli-
tykê imigracyjn¹, na punkcie której w tej chwili
rosn¹ uczulenia, politykê energetyczn¹, na której
równie¿ Polsce zale¿y. Wiêc chodzi o to, ¿eby wo-
lumen by³ przyzwoity, proporcje by³y zgodne z t¹
tendencj¹ do bardzo stopniowego zmniejszania
wagi, ale zachowania tego jako absolutnego fun-
damentu bud¿etu europejskiego, a w ca³ej sztuce
uk³adania tego bud¿etu chodzi o to, ¿eby dopro-
wadziæ do tego, ¿eby sp³aszczone by³y ró¿nice
w dop³atach do hektara, bo mamy te 460 euro
w Belgii i 95 euro na £otwie. W Polsce to jest po-
nad 200 euro, a na £otwie to jest 95 euro do hek-
tara. Na Litwie to jest, zdaje siê, 115 euro czy ileœ
do hektara. Tak wiêc te ró¿nice s¹ kolosalne. I one
bêd¹ zmniejszone, co wywo³a oczywiœcie protest
rolników holenderskich czy innych. Te ró¿nice
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w dop³atach do hektara wcale nie uk³adaj¹ siê na
linii wschód – zachód, przede wszystkim tak siê
uk³adaj¹, ale na przyk³ad polskie dop³aty s¹ mniej
wiêcej porównywalne z angielskimi i fiñskimi, to
jest mniej wiêcej ten sam poziom dop³aty do hek-
tara, a inne kraje maj¹ albo w³aœnie ponad
400 euro, albo niekiedy poni¿ej 100 euro. I oczy-
wiœcie to jest nie do utrzymania, tego siê nie da
obroniæ, wiêc ca³a zasada… Ciolo� jako komisarz
pochodz¹cy z bardzo rolniczego kraju, czyli z Ru-
munii, bardzo dobrze tê kwestiê rozumie. Proszê
siê za bardzo nie martwiæ o akurat rolnictwo, bo
w tych negocjacjach najbardziej zagro¿ona bêdzie
polityka spójnoœci, dlatego ¿e w przypadku rolni-
ctwa przynajmniej jeden wielki kraj, który ma
swoje wybory prezydenckie w maju 2012 r., po-
czyni ogromne obietnice rolnikom, czyli rolnikom
francuskim, i bêdzie siê stara³ te obietnice zreali-
zowaæ, bo chodzi o to, ¿eby byæ wybranym w wy-
borach chocia¿by we Francji regionalnej. S¹dzê,
¿e najwiêkszy spór w przysz³oœci bêdzie dotyczy³
koperty najwa¿niejszej dla Europy Œrodkowo-
-Wschodniej – nie rolnictwa, bo ono siê obroni –
czyli polityki spójnoœci. Tu siê rozegra najwiêksza
batalia. W roku 2011 rolnictwo mo¿e daæ nam
oko³o 4 miliardów euro, a polityka spójnoœci – po-
nad 10 miliardów euro, wiêc to jest ta stawka naj-
wa¿niejsza. Dlatego chyba przyjdzie budowaæ
koalicjê przyjació³ polityki spójnoœci, bo za rolni-
ctwem bêd¹ gard³owali inni, i to bardzo, bardzo
mocnym g³osem, który bêdzie jednym z najbar-
dziej wp³ywowych g³osów w Europie.

Wspomnia³ pan senator równie¿ o tym, ¿e s¹
plany ciêcia bud¿etu. Najbardziej radykalne id¹
z Wielkiej Brytanii, rzeczywiœcie. Je¿eli siê rozma-
wia wprost z politykami niemieckimi, to oni s¹
œwiadomi swojej odpowiedzialnoœci za Europê
i tego, ¿e nadal bêd¹ g³ównym p³atnikiem do Unii
Europejskiej. Niemcy wp³acaj¹ w tej chwili 23 mi-
liardy euro rocznie do bud¿etu europejskiego, na-
sza sk³adka w tym roku to powinno byæ coœ ponad
3 miliardy euro, ale netto to jest naprawdê bardzo
dobry bilans.

Argument, który chyba powinniœmy zacz¹æ po-
wtarzaæ z ca³¹ moc¹, jest taki, ¿e Unia Europejska
wyznaczy³a sobie ambitny cel pomocy dla Trzecie-
go Œwiata na poziomie 0,7% PKB. Je¿eli ktoœ myœ-
li, ¿e Uniê Europejsk¹ mo¿na zbudowaæ za poró-
wnywalne 0,7% czy 0,8% PKB, to siê grubo myli,
bo ró¿nych jej kompetencji jest coraz wiêcej. ¯eby
udowodniæ wiarygodnoœæ tego bud¿etu, jestem
zmuszony do robienia bardzo niewygodnych ru-
chów, to znaczy ¿¹dania od wszystkich instytucji,
¿eby przesta³y rosn¹æ, w sensie etatów i pieniê-
dzy, i to jest ten gest, który w roku 2011 w batalii
o bud¿et na rok 2012 musi byæ wykonany. Bêdzie
to niezwykle trudne i niezwykle niewdziêczne za-
danie. Jednak nie da siê zbudowaæ Unii Europej-

skiej, z jej obecnymi kompetencjami i odpowie-
dzialnoœci¹, równie¿ miêdzynarodow¹, za œrodki
na poziomie 0,7–0,8% PKB.

W ogóle je¿eli pañstwo bêdziecie rozmawiali
o przysz³oœci, to musicie wiedzieæ, ¿e bardzo nie-
wygodne s¹ w tej chwili wskaŸniki procentowe,
bo mamy stagnacyjn¹ Europê, a nawet recesyjn¹
Europê, i uzgodnienie 1%, bo to by³o to uzgodnie-
nie i faktycznie bud¿et na lata 2007–2013 to jest
mniej wiêcej 1% w p³atnoœciach w tym ca³ym
okresie… Tak by³o w odniesieniu do PKB sprzed
kilku lat, sprzed kryzysu. W tej chwili my wy-
l¹dujemy na poziomie mniej wiêcej 1,10 z uwagi
na stagnacyjne trendy w Europie. Dlatego nie po-
winniœmy rozmawiaæ o przysz³oœci w kategoriach
procentowych, bo Europa jest stagnacyjna, nie
ma tej dynamiki PKB, od której mo¿na wyliczaæ
ten 1%, i w sporach o przysz³e pieni¹dze trzeba
raczej siê przerzuciæ na liczby, wolumeny, a nie
opieraæ na odnoœnikach procentowych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Komisarzu, w tej chwili g³ówni p³atnicy,
chodzi mi o takie kraje jak Niemcy, Francja, jak wi-
daæ, maj¹ potrzebê zwiêkszenia gospodarczej
wspó³pracy z naszymi s¹siadami wschodnimi,
z Rosj¹, Ukrain¹. Ju¿ nie mówiê o Bia³orusi, bo
tam jest inna sytuacja. I ¿eby ten proces zwiêk-
szyæ, nale¿y budowaæ dobre drogi. Czy nie mo¿na
tego wykorzystaæ, czy pan komisarz i Polska nie
mog¹ wykorzystaæ tego faktu, aby zwiêkszyæ œrod-
ki na budowê autostrad w Polsce? Chodzi oczywi-
œcie o œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej.

Drugie pytanie dotyczy rolnictwa. Wiadomo, ¿e
o zwiêkszenie dop³at do rolnictwa po prostu trud-
no walczyæ, ale dla Polski jest wa¿ne nie tyle zwiê-
kszenie tych dop³at do rolnictwa, ile w ogóle utrzy-
manie tych proporcji, tak ¿eby dop³aty do rolni-
ctwa w Polsce by³y porównywalne do dop³at
w Unii Europejskiej. A wiêc mo¿e pójœæ na przy-
k³ad w takim kierunku, ¿eby wyrównywaæ te do-
p³aty nie tyle poprzez ci¹g³e zwiêkszanie dop³at
u nas, ile poprzez zmniejszanie ich w krajach tak
zwanej starej Unii i zwiêkszanie ich u nas, tak ¿e-
by to siê wyrówna³o. Mo¿e w tym kierunku warto
iœæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wyrowiñski.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Tak jak pan by³ uprzejmy zauwa¿yæ, jest to czas
najwiêkszej próby dla ca³ego projektu europej-
skiego, w szczególnoœci dla tego najambitniejsze-
go fragmentu, to znaczy dla strefy euro – bo to jest
najbardziej integruj¹cy fragment czy mo¿e inte-
gruj¹cy siê fragment Unii Europejskiej. A mówi¹c
o konkurencyjnoœci, która ma byæ sposobem na
to, aby uzdrowiæ wewnêtrzne stosunki gospodar-
cze miêdzy pañstwami strefy euro, warto wspo-
mnieæ równie¿ o tym, ¿e od d³u¿szego czasu s¹
przecie¿ podejmowane próby pewnego dyscypli-
nowania gospodarki ka¿dego z pozosta³ych pañ-
stw. I teraz ta próba nosi nazwê „europejski se-
mestr”. Ona dopiero siê odbywa, mamy w tej
chwili pierwsze rozdanie, ale chcê spytaæ, jakie s¹
pañskie oczekiwania. Czy jest szansa, ¿eby tego
typu mechanizmy skutkowa³y w³aœnie tym, czego
siê od nich oczekuje? To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie dotyczy kwestii – na ostatnim
szczycie Rady Europejskiej równie¿ podjêto ten
problem, jak zawsze zreszt¹ – polityki energetycz-
nej. Pojawi³ siê ten w¹tek wzmocnienia rynku we-
wnêtrznego poprzez tworzenie interkonektorów
itd., itd. I jest równie¿ ten wariant dro¿noœci po³u-
dnikowej, którego symbolem jest po³¹czenie Œwi-
noujœcia z portem w Chorwacji i jednoczeœnie
z budow¹ konektorów miêdzy tymi pañstwami.
Oczywiœcie tam siê zak³ada, ¿e gros œrodków ma
pochodziæ z biznesu, jednak niektóre projekty byæ
mo¿e bêd¹ potrzebowa³y wsparcia unijnego. Jak
pan ocenia, Panie Komisarzu, szanse na otrzyma-
nie tego wsparcia?

Trzecie pytanie zwi¹zane jest po czêœci z pyta-
niem pierwszym. Jak pan wie, rodzi siê w ró¿nych
gremiach projekt, który nazywany jest „euroobli-
gacje”. Chodzi o dodatkowy jak gdyby instru-
ment, który bêdzie , oczywiœcie je¿eli siê ostatecz-
nie pojawi, elementem integruj¹cym gospodar-
czo. Czy pañskim zdaniem ten projekt ma szan-
se? A jeœli tak, to jakie by³oby jego znaczenie?

Czwartego pytania nie zadam, bo ono siê wi¹¿e
z podatkami, w zwi¹zku z tym…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To w nastêpnej turze.
Pan senator Gorczyca, proszê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Komisarzu, kilka lat temu Tony Blair

przedstawi³ now¹ wizjê Europy. Powiem bardzo
krótko i kolokwialnie, ¿e wyobra¿a³ to sobie w ten
sposób: przestañmy w Europie finansowaæ kro-
wy, a finansujmy naukê i postêp technologiczny.
I mówi³ to w kontekœcie konkurencji na tym rynku
finansowym w stosunku do œwiata, na przyk³ad

do Stanów Zjednoczonych czy Japonii. I wydawa-
³o siê, ¿e wtedy, kiedy my byliœmy beneficjentami
tylko niewielkiej iloœci œrodków unijnych – mówiê
tutaj o rolnictwie – ta propozycja jest dla nas ko-
rzystna. Dzisiaj oczywiœcie sytuacja jest zupe³nie
inna. Myœlê, ¿e o rolnictwo rzeczywiœcie zadbaj¹
Francuzi, dobrze jednak, ¿e stawiamy na politykê
spójnoœci. I tu trzeba rzeczywiœcie stworzyæ jak¹œ
spó³dzielniê, która by nam da³a gwarancjê, ¿e ta
polityka spójnoœci bêdzie korzystna dla Polski.

Mam pytanie, Panie Komisarzu, czy dzisiaj
w kontekœcie ró¿nych problemów, jakie ma Unia
Europejska, nie pojawiaj¹ siê wizje Tony’ego Blai-
ra, ¿eby po prostu Europa by³a tak¹ czêœci¹ œwia-
ta troszeczkê inn¹ ni¿ do tej pory. Chodzi mi o to,
czy dzisiaj politycy nie wracaj¹ do tej wizji . Dziê-
kujê.

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

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:
OdpowiedŸ na pytanie o potrzebê tranzytu

przez Polskê, je¿eli chce siê handlowaæ z Rosj¹,
brzmi: tak, oczywiœcie, zauwa¿a siê problem
transportowy naszego kraju. Nie jesteœmy ani
pod wzglêdem dróg kolizyjnych, ani szybkich po-
ci¹gów na poziomie innych czêœci Europy. Oto,
co mogê powiedzieæ, odpowiadaj¹c równie¿ panu
senatorowi Wyrowiñskiemu: w tej chwili, choæ
jeszcze nie do koñca siê to u³o¿y³o, dyskutuje siê
nad tym, ¿eby poza polityk¹ spójnoœci – a polity-
ka spójnoœci to s¹ te koperty narodowe – powsta³
wiêkszy ni¿ dotychczas wspólny fundusz finan-
suj¹cy europejskie sieci energetyczne i transpor-
towe, taki wspólny europejski fundusz z wyzna-
czon¹ z góry, uzgodnion¹ miêdzy rz¹dami sieci¹
interkonektorów energetycznych i transporto-
wych. Ró¿ne s¹ rysowane w tej chwili na mapie
przedsiêwziêcia tego typu, czasem szybciej reali-
zuj¹ je inwestorzy prywatni. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
nasz korytarz pó³noc – po³udnie, to znaczy od
Sztokholmu na po³udnie, jest na europejskich
mapach mniej wiêcej od trzydziestu lat, a mo¿e
nawet d³u¿ej. Tymczasem Duñczycy zbudowali
most i tunel ³¹cz¹ce Malmö z Kopenhag¹, teraz
zaœ buduj¹ d³ugi wielki tunel, który po³¹czy Wy-
spy Duñskie z autostradami niemieckimi i w ten
sposób realizuj¹ to nawet bez europejskich pie-
niêdzy, bo nie widzia³em tego projektu na mapie
przysz³ych inwestycji europejskich. To bêdzie po
prostu most pó³noc – po³udnie, który bêdzie
dro¿ny i który siê narodzi… Na tym ca³a rzecz po-
lega, ¿eby znaleŸæ finansowanie prywatne, a nie
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zawsze czekaæ na projekty finansowane z pieniê-
dzy publicznych, unijnych. A wiêc to chyba w tej
chwili zostanie przes¹dzone jako sposób finan-
sowania. Bêdzie on polega³ na tym, ¿e powstanie
jeden wspólny fundusz energetyczno-transpor-
towy z wyznaczon¹ sieci¹ priorytetów europej-
skich, czyli ponadgranicznych, z mo¿liwoœci¹ za-
anga¿owania mniej wiêcej 1/5 tych œrodków. To
bêd¹ tak zwane innowacyjne przedsiêwziêcia
risk sharing – ja nie chcê w tej chwili wypowiadaæ
siê na ten temat – czyli tak zwane projekty inwe-
stycyjne finansowane z dŸwigni¹ kapita³u pry-
watnego i z poœrednictwem Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego. Ja ³¹czê tutaj pytania, które
zadali pan senator Wyrowiñski i pan senator
Gorczyca, do tego zmierzam.

OdpowiedŸ dla obu panów – mo¿e jeszcze chwi-
lê o tych dop³atach – zgadzamy siê: generalnie rze-
czywiœcie w tym kierunku mo¿na zmierzaæ. To
znaczy ró¿nice s¹ zbyt wielkie, ¿eby przy ró¿nych
kosztach produkcji osi¹gn¹æ jedn¹ stawkê. Jed-
nej stawki nie bêdzie. Mo¿e to byæ oczywiœcie
traktowane jako has³o polityczne i to w³aœciwie
ma podbudowê w zakresie sprawiedliwoœci, ale
nie jest osi¹galne z tego wzglêdu, ¿e jeœli to zosta-
nie policzone i dla krajów, które nie korzystaj¹ za
bardzo z polityki rolnej, wyjdzie takie to a takie
saldo ostateczne, i jeœli wiadomo, ¿e oni tego
w ogóle nie zechc¹ przeczytaæ – nie tylko nie ze-
chc¹ uzgodniæ, ale w ogóle nie zechc¹ przeczytaæ –
to trzeba to braæ pod uwagê i zmierzaæ do przesu-
niêcia na rzecz tych, którzy dostaj¹ mniej do hek-
tara, tak ¿eby to by³o jednoczeœnie do wytrzyma-
nia dla tych, którzy bêd¹ do tego dop³acali. Na tym
polega sztuka uk³adania bud¿etu, ¿e tak powiem,
w sensie dopuszczalnoœci politycznej, tak aby wy-
startowaæ z tak¹ w miarê realistyczn¹ propozycj¹
bud¿etu europejskiego.

Ale wróæmy jeszcze do tych inwestycji i sposo-
bu kierowania pieniêdzy. Bardzo istotne jest, aby
rozumieæ, ¿e koperta rolna, w wiêkszoœci, i koper-
ta kohezyjna to s¹ koperty narodowe z góry wyne-
gocjowane i mo¿na obliczyæ, ile dla S³owacji, a ile
dla Polski. W tym równie¿ kryj¹ siê projekty trans-
portowe i energetyczne, tylko niemaj¹ce znacze-
nia ogólnoeuropejskiego, pozosta³a zaœ czêœæ bu-
d¿etu – a ta proporcja wzroœnie po roku 2013 – to
jest bud¿et, o który ubiegaj¹ siê aplikanci czy pro-
jekty z dwudziestu siedmiu krajów. Kraje Europy
Wschodniej i Œrodkowej nie wygrywaj¹ tych kon-
kursów z ró¿nych powodów i trzeba bardzo dobrze
o tym pamiêtaæ. Chodzi o projekty innowacyjne,
te zaanga¿owane, jak Galileo, czyli projekt euro-
pejskiego GPS, czy fuzji energetycznych. Czasami
po prostu brakuje nam tych marek naukowych,
które istniej¹ na Zachodzie. Polacy wystêpuj¹
tam jako podwykonawcy projektów, ale nie g³ó-
wni zwyciêzcy tych projektów. Jest bardzo istot-

ne, ¿eby o tym pamiêtaæ, rozmawiaj¹c o przysz³o-
œci. Dla krajów, które s¹ na dorobku, najistotniej-
sze s¹ pieni¹dze zafiksowane z góry, naznaczone
krajowo, które siê póŸniej dzieli wedle w³asnych
ró¿nych kryteriów, ale bior¹c te¿ pod uwagê do-
mieszkê kryteriów unijnych, plus ca³a formalisty-
ka zwi¹zana z biurokracj¹ europejsk¹ i z trudno-
œciami zwi¹zanymi z samym regulaminem finan-
sowym. Nasza czêœæ Europy nauczy³a siê te pie-
ni¹dze wykorzystywaæ. Jest ju¿ potencja³, rów-
nie¿ w sensie administracji lokalnego szczebla, s¹
ludzie, którzy potrafi¹ pisaæ te projekty i skonsu-
mowaæ te pieni¹dze. Jednak czasami równie¿
w Polsce s³yszê g³osy, ¿e trzeba w tej chwili przed-
stawiæ siê z betonu na szare komórki itd. Co do za-
sady, to byæ mo¿e tak, tylko ja widzê za du¿o reali-
zowanych projektów, które s¹ szkoleniem prowa-
dzonym w drogim hotelu przy pomocy jakichœ
drogich konsultantów. Ja to uwa¿am po prostu za
marnowanie pieniêdzy, które czasami mog³yby
byæ w³o¿one w jakiœ beton. Ale je¿eli istnieje pew-
na tonacja rozmowy o przysz³oœci bud¿etu, taka,
¿e patrzy siê od strony biedniejszych krajów… To
znaczy z naszego punktu widzenia najistotniejszy
jest udzia³ tych pieniêdzy z góry alokowanych na
kraje, a nie tej czêœci bud¿etu, która wzroœnie,
która jest przedmiotem startu aplikantów z dwu-
dziestu siedmiu krajów; rozstrzyga siê te konkur-
sy na poziomie Brukseli. Przeznaczenia, beton czy
innowacje… To jest jakby bardzo istotna czêœæ fi-
lozofii, myœlenia o przysz³oœci z punktu widzenia
krajów, które s¹ nieco biedniejsze. My bêdziemy
finansowali bardzo drogie wspólne projekty euro-
pejskie równie¿ w zakresie innowacji. Najdro¿szy
bêdzie tak zwany ITER, czyli program fuzji ener-
getycznej, który mo¿e w ogóle przestawiæ energiê
œwiatow¹ na zupe³nie nowe tory. Efekty to on ma
daæ w okolicach roku 2050, ale ju¿ s¹ wyk³adane
grube miliardy we wspó³pracy z Chinami, Stana-
mi Zjednoczonymi i Rosj¹, bo to projekt miêdzy-
kontynentalny z udzia³em pieniêdzy publicznych
Unii Europejskiej. Tak wiêc oczywiœcie finanso-
wanie tego, co siê okreœla jako innowacje, rozwój,
bêdzie ros³o, w koñcu jesteœmy w XXI wieku. Ale
niezwykle potrzebne jest zachowanie tej czêœci
bud¿etu, która jest kohezyjna i jest rolnicza, bo to
te czêœci bud¿etu, które póŸniej s¹ dzielone raczej,
¿e tak powiem, zgodnie z rozs¹dkiem krajowym
czy regionalnym, a nie zgodnie z zasadami otwar-
tego konkursu. Mogê powiedzieæ wprost: w tej
czêœci otwartej dla wszystkich polska sk³adka jest
w tej chwili wiêksza ni¿ nasze korzyœci. I jeszcze
parê lat tak bêdzie, bo jesteœmy raczej podwyko-
nawcami ni¿ zwyciêzcami tych konkursów.

To, co mówi³em i opisywa³em jako wspólny
fundusz, jako finansowanie wspólnych projek-
tów europejskich w energetyce i transporcie, to
nie s¹ euroobligacje. Euroobligacje to jest has³o,
które sprawia, ¿e politykom kilku krajów, szcze-
gólnie tym w Berlinie, nó¿ siê w kieszeni otwiera,
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bo oni w tym widz¹ uœrednienie ryzyka, to znaczy
znowu wystawienie, przeniesienie wiarygodno-
œci niemieckiej czy na przyk³ad szwedzkiej na
rzecz krajów pozbawionych w tej chwili wiarygo-
dnoœci na rynkach finansowych. A to jest uœre-
dnianie ryzyka; taka by³a historia strefy euro
przez dziesiêæ lat. To znaczy w gruncie rzeczy
spready pomiêdzy Niemcami a Grecj¹ by³y mini-
malne, bo wszyscy jakby jechali na wiarygodno-
œci… Euro to by³o przed³u¿enie Deutsche Bank,
to by³a waluta zaufania. W zwi¹zku z tym pozys-
kiwanie tego pieni¹dza na rynku przez ró¿ne kra-
je, o zró¿nicowanym standingu, w³aœciwie ko-
sztowa³o wszystkich mniej wiêcej tyle samo. Do-
piero w roku 2010, kiedy po kryzysie zauwa¿ono
rozmiar d³ugów i deficytów, pojawi³y siê szalone
ró¿nice. Niemcy widz¹ w projekcie euroobligacji,
zg³aszanym w tej chwili przez Junckera, to jest
premiera Luksemburga, ministra finansów
W³och itd., uœrednienie ryzyka, czyli powrót do
tego, co by³o, a wiêc jakby podro¿enie kosztów
Niemiec i obni¿enie ich w przypadku innych kra-
jów, a tak¿e wystawienie na tym polu w³asnej
wiarygodnoœci, a w razie czego równie¿ kosztów
podatników z szeœciu krajów. Szeœciu, bo mamy
tylko szeœæ krajów, które w tej chwili ciesz¹ siê
w Unii Europejskiej najwy¿szym zaufaniem ryn-
ków finansowych. Tak wiêc my nie mówimy o eu-
roobligacjach – to jest w tej chwili najbardziej
sporna sprawa w Europie – mówimy o projektach
wspólnych finansowanych z u¿yciem bud¿etu
europejskiego, co siê nazywa euro project bonds,
taka jest mniej wiêcej nomenklatura, przy
wspó³pracy Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go; za³o¿one z góry gwarancje bud¿etu europej-
skiego maj¹ na celu zwiêkszenie atrakcyjnoœci
w celu pozyskania kapita³u prywatnego na du¿e
projekty drogowe czy energetyczne. Ale to jest
zupe³nie coœ innego ni¿ euroobligacje. Niemcy
czy inni starannie to odró¿niaj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kogut, proszê.

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

Panie Ministrze!
Cieszê siê, ¿e pan ocenia niektóre programy

unijne jako po prostu uk³ady towarzysko-grzecz-
noœciowe, bo mia³em panu zadaæ pytanie o to.
I konsumpcja tych œrodków jest w³aœnie taka –
drodzy eksperci i drogie hotele. Efekt tego jest po
prostu zerowy. Ale mam jeszcze pytania doty-
cz¹ce transportu.

Pierwsze moje pytanie jest takie. Jakie jest sta-
nowisko pana ministra, czy bêdzie pan wspiera³
przekazywanie œrodków unijnych na moderniza-
cjê kolei? Bo ca³y czas kolej sama siê modernizo-
wa³a.

Drugie pytanie. Mówi pan o… Bo ja wiem,
o czym pan mówi³? Ale czy bêdzie pan wspiera³
czterdziestu europarlamentarzystów, jeœli chodzi
o budowê nowej linii Pod³ê¿e-Piekie³ko? Jak wie-
my, Polska ma wyœmienite po³o¿enie, bo przez
Polskê, jak pan mówi³, przebiegaj¹ linie TEN-T,
a tak¿e TEN-T EA, po³¹czenie pó³nocy Europy
z po³udniem i wschodu z zachodem.

Sprawa nastêpna. Zadajê to pytanie, bo, Panie
Ministrze, ciekawe rzeczy dziej¹ siê w Polsce. Mi-
mo ¿e komisarze unijni zalecaj¹, ¿eby 60% sz³o na
modernizacjê transportu kolejowego, okazuje siê,
¿e rz¹d zabiera 4,9 miliarda z³, przekazuje na dro-
gi, a drogi maj¹ oszczêdnoœci 16 miliardów z³.

Sprawa nastêpna, czyli takie pytanie: jakie jest
stanowisko Unii Europejskiej? Pan tu nadmieni³,
¿e jest wspó³praca z Chinami. Ale to, co siê teraz
dzieje w Polsce… Ktoœ autentycznie lobbuje za fir-
mami chiñskimi, które wed³ug mnie s¹ po prostu
koniem trojañskim. Nied³ugo zaczn¹ padaæ pol-
skie zak³ady i bêd¹ pracowaæ Chiñczycy – za z³o-
tówkê. Przyk³ady s¹, ju¿ dzisiaj rz¹dy Australii
i wielu innych krajów ¿a³uj¹ swojej decyzji. Tego
dotyczy moje pytanie.

I ostatnie pytanie, które chcia³bym zadaæ. Kie-
dy bêd¹ programy unijne EFS jakoœ wybitnie
ukierunkowane na osoby niepe³nosprawne? Ale
chodzi o to, ¿eby tworzyæ nowe miejsca pracy,
a nie po prostu rozdawaæ pieni¹dze. Dziêkujê ser-
decznie.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, odnoszê siê z wielk¹ aprobat¹

do dyscyplinowania przez Uniê poszczególnych
krajów Unii, jeœli chodzi o skalê deficytu bud¿eto-
wego w tych krajach. Uwa¿am, ¿e jest to w³aœciwe
rozwi¹zanie, bo ze wzglêdów politycznych ¿aden
kraj nie bêdzie d¹¿y³ wewn¹trz do nale¿ytej dy-
scypliny. Chcia³bym jednak spytaæ, jakie œrodki
dyscyplinuj¹ce dla sprowadzenia deficytu bud¿e-
towego do tej perspektywy 3%PKB zamierza Unia
przedsiêbraæ, z jakimi dolegliwoœciami w razie
niewykonania tych dyspozycji mo¿emy siê spot-
kaæ. Powinny siê one jednoczeœnie odbiæ na deter-
minacji poszczególnych krajów. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. Czy szukaj¹c przychodów dla bud¿etu
unijnego, myœli siê te¿ – u¿yjê tu pewnego skrótu
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myœlowego, jako profan w tym zakresie – o czymœ
w rodzaju akcyzy bankowej? Przecie¿ przychody
i zyski banków z tytu³u obrotu œrodkami unijnymi
s¹ ogromne. Czy nie jest tu rozwa¿ana jakaœ for-
ma partycypacji, która poprzez ró¿ne instrumen-
ty finansowe czy podatkowe, najbardziej spraw-
ne, mog³aby zostaæ wprowadzona?

I trzecie pytanie. Skoro nie ma nale¿ytego bo-
dŸca do intensywnego wzrostu PKB, to czy rozwa-
¿a siê bodziec ekstensywny? My w Polsce jesteœ-
my raczej za polityk¹ w³¹czenia Turcji do Unii Eu-
ropejskiej. Czy nie jest to argument… Czy sk³adka
turecka i w³¹czenie Turcji nie by³oby czynnikiem
probud¿etowym dla Unii? Takie mia³bym trzy py-
tania.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Panie Komisarzu! Trzy krót-

kie pytania. Nie uciekniemy od polityki spójnoœci.
Chcia³bym, aby pan powiedzia³, jak to wygl¹da,
jeœli chodzi o perspektywê 2014–2020. Czy to bê-
dzie wiêcej, mniej czy tyle samo? To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym, aby pan siê ustosunko-
wa³ do kwestii sp³aty zad³u¿enia – które de facto
wyst¹pi³o w sytuacji kryzysu greckiego – i za-
st¹pienia jednego d³ugu drugim. Wszystko bêdzie
piêknie, je¿eli ten wierzyciel, czyli Grecja, poprzez
restrukturyzacjê swoich finansów w jakimœ stop-
niu bêdzie realizowa³ sp³atê tego d³ugu. Ale co siê
stanie, je¿eli to nie nast¹pi? Przecie¿ nasz d³ug,
d³ug Unii jako ca³oœci, bêdzie narasta³. Grecja tak
naprawdê nie stanowi problemu, ale je¿eli dojdzie
jeszcze kilku takich d³u¿ników, a zw³aszcza je¿eli
dojdzie d³u¿nik du¿o wiêkszy ni¿ gospodarka
grecka, na przyk³ad kraj kilkudziesiêciomiliono-
wy, to wtedy bêdzie problem ju¿ nie tylko Grecji,
ale to bêdzie problem nas wszystkich.

Po trzecie, pan jako osoba odpowiedzialna za fi-
nanse niew¹tpliwie musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e
tworz¹c perspektywê finansow¹ Unii, trzeba siê
liczyæ z zagro¿eniami ekonomiczno-gospodarczy-
mi otaczaj¹cego nas œwiata. W ostatnim okresie
wyst¹pi³y problemy, które dotycz¹ pó³nocnej Af-
ryki. One niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na nasz¹ gospo-
darkê, kondycjê i postrzeganie œwiata finansjery.
Czy pan jako twórca bud¿etu, a przynajmniej jako
osoba maj¹ca na to wp³yw, przygotowuje akcjê ra-
tunkow¹? Mam tu na myœli tak¹ akcjê ratunko-
w¹, która bêdzie w odpowiednim czasie – w razie
gdyby coœ siê dzia³o w naszej gospodarce czy w ob-

szarze finansowym – w miarê szybka, skuteczna
i odpowiednio przygotowana pod wzglêdem finan-
sowym. To jest, powiedzia³bym, podstawowe nie-
bezpieczeñstwo, jakie mo¿e nam groziæ w najbli¿-
szej perspektywie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:
Ja pozwolê sobie nie zgodziæ siê z panem sena-

torem. Powiedzia³ pan: wszystkie szlaki, koryta-
rze biegn¹ przez Polskê. One powinny tak prze-
biegaæ, to siê wydaje logiczne, jak siê spojrzy na
to z perspektywy geograficznej: pó³noc – po³u-
dnie, wschód – zachód. Z tym ¿e ja dlatego w³aœ-
nie powiedzia³em o tych tak zwanych mostach
przez Malmö, przez Kopenhagê na autostrady
niemieckie, ¿e czasami inwestuj¹c, mo¿na geo-
grafiê poprawiæ, a nie inwestuj¹c, mo¿na geogra-
fiê przegraæ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Oczywiœcie.)
I my tej sprawy tak zwanego mostu pó³noc – po-

³udnie nie wygrywamy, bo realizacja siê spóŸnia
w zestawieniu z realnymi przedsiêwziêciami, któ-
re s¹ niezwykle kosztowne. Na przyk³ad tunel,
który poprowadzi w stronê Schleswig-Holstein,
bêdzie kosztowa³ kilkanaœcie miliardów euro, ale
zostanie zbudowany i z tego powodu korytarz,
który powinien iœæ przez Gdañsk, bêdzie szed³ bo-
kiem.

My mamy europejsk¹ inwestycjê Rail Baltica,
której zadaniem jest po³¹czenie republik ba³tyc-
kich. Ona zosta³a zaprojektowana ju¿ dawno te-
mu i w gruncie rzeczy, je¿eli ta inwestycja mia³a-
by mieæ przysz³oœæ, w tej chwili trzeba by j¹ tro-
chê przeprojektowaæ. Bo we wspó³czesnej Euro-
pie poci¹g id¹cy 100 czy 120 km/h to nie jest al-
ternatywa wobec ruchu lotniczego. Alternatyw¹
jest wynalazek francuski, upowszechniony w ca-
³ej Europie, czyli TGV, id¹cy z prêdkoœci¹ oko³o
300 km/h i to ju¿ mo¿e byæ alternatywa dla ru-
chu lotniczego. Tak ¿e my mamy projekt europej-
ski finansowany z pieniêdzy europejskich, tylko
¿e jego parametry s¹ takie, ¿e on chyba niespec-
jalnie bêdzie zachwyca³ w roku 2015 czy 2016,
bo te parametry zwyczajnie siê zestarza³y w sto-
sunku do wspó³czesnych standardów ruchu,
wspó³czesnych standardów budowy dróg bezko-
lizyjnych czy po³¹czeñ kolejowych w Europie.
Oczywiœcie, pojawi³ siê pewien znak zapytania,
jeœli chodzi o loty, to by³ problem py³ów wulkani-
cznych, a jeœli chodzi o poci¹gi id¹ce z tak¹ prêd-
koœci¹, to okaza³o siê, ¿e s¹ problemy w przypad-
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ku surowej zimy, co jest kolejnym przyczynkiem
do rozmowy, czy jest ocieplenie klimatu, czy nie.
Ale to nie zmienia faktu, ¿e Europa bêdzie budo-
wa³a szybkie po³¹czenia kolejowe, które maj¹ zu-
pe³nie inny standard, czyli 300 km/h, a nie 100
czy 120 km/h.

Problem wspó³pracy z krajami, które nie do-
trzymuj¹ takich standardów, jak Unia Europej-
ska – pan wspomnia³ o Chinach – jest jedn¹ z naj-
¿ywiej dyskutowanych kwestii. Jak wymusiæ po-
dobne traktowanie, jak wymusiæ wzajemnoœæ,
jak wymusiæ standardy pracy, ochrony praco-
wnika czy nawet pracy dzieciêcej, która w wielu
krajach…

(G³os z sali: …i przestrzeganie praw cz³owieka.)
Czy przestrzeganie praw cz³owieka.
To w wielu krajach wystêpuje. Na pewno

w przypadku kilku ga³êzi przemys³u ju¿ widaæ, ¿e
Europa siê domyka protekcyjnie, ¿e tak powiem,
na artyku³y pochodzenia chiñskiego. Niechêtnie
patrzy siê równie¿ na nasze projekty autostrado-
we; niechêtnie patrzy siê na inwestycje, których
w tej chwili nie brakuje, w gospodarce morskiej
Grecji, bo tak naprawdê trzeba siê liczyæ z tym, ¿e
przynajmniej jeden z du¿ych portów greckich bê-
dzie portem chiñskim i bêd¹ to wrota do Europy.
Kiedyœ tak¹ funkcjê sprawowa³ Chipolbrok – jedy-
ne funkcjonuj¹ce w epoce Mao po³¹czenie miêdzy
Europ¹ a Chinami. I w ogóle jest problem w sytua-
cji, gdy Europa próbuje siê domykaæ na inwesty-
cje z innych krajów.

Nie chcê tu niczego przes¹dzaæ ani… No, odpu-
kaæ, ale je¿eli wydobycie gazu ³upkowego bêdzie
zwi¹zane wy³¹cznie z technologi¹ amerykañsk¹,
to mo¿emy mieæ pewne problemy, a to jest jakaœ
przysz³oœæ energetyczna Polski. Ja tylko poddajê
pod rozwagê jeden z ewentualnych problemów
przysz³oœci. Proszê pamiêtaæ, ¿e geografia nie wy-
starczy, po³o¿enie geograficzne mo¿e straciæ na
znaczeniu z powodu szybkich, energicznych in-
westycji, które zmieniaj¹ szlaki transportowe Eu-
ropy, i nam siê chyba w zakresie tranzytu pó³noc –
po³udnie coœ takiego przytrafi³o.

Pytania pana senatora Andrzejewskiego. Jed-
no nawi¹zuje do pytania, na które nie odpowie-
dzia³em panu Wyrowiñskiemu, a mianowicie, ja-
kie s¹ przewidywane œrodki dyscyplinuj¹ce. Pla-
ny s¹ ju¿ zarysowane. W przypadku wszystkich
krajów, a zw³aszcza krajów strefy euro… W mo-
mencie, kiedy wystartuje tak zwany semestr, czyli
badanie bud¿etów narodowych przed wprowa-
dzeniem ich do parlamentów narodowych – co bê-
dzie swoistym eksperymentem, ale dwadzieœcia
siedem krajów wyrazi³o na to zgodê – i oka¿e siê,
¿e bud¿ety przysz³oœci nie bêd¹ w swoich parame-
trach zak³ada³y dyscypliny bud¿etowej, tylko bê-
d¹ sz³y w innym kierunku, to bêd¹ wymuszane
tak zwane depozyty, najpierw oprocentowane, po-

tem nieoprocentowane, a póŸniej ta pula pieniê-
dzy mo¿e znikn¹æ.

Najbardziej sporn¹ spraw¹ jest karanie po-
przez fundusze narodowe – rolne i spójnoœci.
Z tym ¿e tu nie chodzi o karanie beneficjenta, bo
beneficjent funduszu rolnego ma prawo otrzymaæ
dop³atê, a beneficjent funduszu spójnoœci ma
prawo otrzymaæ grant czy sfinansowaæ jakiœ pro-
jekt. Problem dotyczy tego, czy mia³oby byæ kara-
ne Ministerstwo Finansów, w naszym przypadku
– kolega Rostowski. Nie ma tu jeszcze dok³adnie
zarysowanego planu. Ja ca³y czas protestowa³em
przeciwko temu, ¿eby sankcje bieg³y wy³¹cznie
poprzez œrodki polityki kohezyjnej. Polityka kohe-
zyjna w tej chwili geograficznie zmniejsza swój za-
siêg w Europie i niektóre kraje mog³yby spokojnie
zgodziæ siê na sankcje w obszarze kohezji, bo ich
by to po prostu nie dotyczy³o. Je¿eli ju¿ myœlimy
o dyscyplinowaniu przez sankcje, to nale¿y wyko-
rzystaæ wszystkie rodzaje wszelkich mo¿liwych
transferów w Unii. I takie stanowisko, jak s¹dzê,
bêdzie do obronienia. Ale, oczywiœcie, to jest me-
toda kija i marchewki. To znaczy, nie wystarczy
kij, trzeba zbudowaæ rezerwy finansowe nagra-
dzaj¹ce kraje, które siê bardziej dyscyplinuj¹ czy
zmierzaj¹ w dobrym kierunku zgodnie ze scena-
riuszem, jaki zosta³ wyznaczony. Zreszt¹ Polska,
która od pewnego czasu mia³a wy¿szy wskaŸnik
PKB ni¿ za³o¿ony w perspektywie finansowej, do-
sta³a dodatkowo 600 milionów euro na politykê
spójnoœci. Sta³o siê tak dlatego, ¿e przekroczyliœ-
my wskaŸniki zarysowane w roku 2007, kiedy to
uzgadniano perspektywê finansow¹ do roku
2013. Ale œrodki dyscyplinuj¹ce to jest polityka
kija i marchewki. Pieni¹dz musi iœæ albo w jedn¹,
albo w drug¹ stronê, byle tylko nie siêga³o to tam,
gdzie najbardziej boli, czyli do ludzi biedniej-
szych, i byle te depozyty wymuszone by³y raczej
akcj¹ prewencyjn¹ ni¿ akcj¹ dobijaj¹c¹ konaj¹ce-
go. Co z tego, ¿e w tej chwili jeszcze bardziej uka-
ralibyœmy Greków, skoro to tylko pomog³oby im
siê wywróciæ? To znaczy, jest tutaj problem, jak
karaæ kraj, który siê nie dyscyplinuje, skoro on
i tak jest ju¿ karany przez rynki finansowe, bo na-
gle roœnie mu koszt pozyskania d³ugu.

Dlatego wszelka prewencja jest du¿o lepsza ni¿
akcja przeœladowcza w stosunku do niesolidnego
kraju. Tutaj jest równie¿ problem moralny, ¿e
mo¿na go w ten sposób uszkodziæ… Teraz Grecja
jest przyk³adem kraju, który a¿ siê prosi o san-
kcje, a ja celowo walczy³em o to, ¿eby on jednak
mia³ swoj¹ kopertê spójnoœci. Grecy maj¹ taki
program oszczêdnoœci, ¿e w³aœciwie nie mog¹ byæ
tam prowadzone ¿adne inwestycje finansowane
ze œrodków publicznych, a przecie¿ inwestycje s¹
potrzebne do tego, ¿eby tworzyæ miejsca pracy, ¿e-
by by³y p³acone podatki, które z kolei s¹ potrzebne
do tego, ¿eby sp³aciæ zad³u¿enie. Bowiem nie wy-
starczy, ¿e oni siê zad³u¿¹ – o to pyta³ pan senator
– bo ten d³ug trzeba sp³aciæ. A do tego s¹ potrzeb-

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011 127

(komisarz J. Lewandowski)



ne elementarne warunki do inwestowania, rów-
nie¿ w Grecji czy w Irlandii.

Drugie pytanie dotyczy³o jedynego popular-
nego sposobu pozyskania œrodków do bud¿etu
europejskiego, czyli ze Ÿród³a, jakim jest sektor
finansowy. Mam listê szeœciu kandydatów,
w tym dwa warianty podatku finansowego: je-
den od transakcji, a drugi korporacyjny. Maj¹
one swoje wady i zalety, bo to jest biznes prze-
noœny, mobilny, bardzo skoncentrowany w City
of London i we Frankfurcie. Zw³aszcza, je¿eli
mia³oby to byæ opodatkowanie transakcji, a nie
firm, to one by sobie z tym poradzi³y, po prostu
przenios³yby siê w inne czêœci miasta i dalej fun-
kcjonowa³y. Tak wiêc podatek finansowy ma
sens i chyba jako jedyny by³by przyjêty doœæ
przyjaŸnie przez opiniê publiczn¹ jako Ÿród³o
dochodów europejskich – oczywiœcie je¿eli zo-
sta³by uzgodniony przynajmniej ze Stanami Zje-
dnoczonymi czy z paroma krajami spoza Europy
jako rozwi¹zanie nie tylko europejskie, ale
i przynosz¹ce dochody. Ono pojawi siê w tych
naszych propozycjach jako bardziej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e byæ nietrwa-
³y, okresowy.)

Jest kapryœny. To znaczy sk³adki narodowe
stabilizuj¹ bud¿et niejako z automatu. Bud¿et
europejski nie mo¿e mieæ deficytu i nie mo¿e
mieæ zad³u¿enia, mo¿na wydaæ tyle, ile uzgodnio-
no i ile przetransferowano z bud¿etów narodo-
wych plus c³a, plus niektóre Ÿród³a bardziej kap-
ryœne. Wygoda sk³adki narodowej polega na tym,
¿e stabilizuje sytuacjê, bo wiemy, ile mamy œrod-
ków, zaœ jeœli chodzi o wszelkie podatkowe Ÿród-
³a, to s¹ one bardziej podatne na koniunkturê,
bardziej kapryœne jako Ÿród³o stabilnych docho-
dów. Jednak trzeba gdzieœ szukaæ tych Ÿróde³, bo
taki jest przymus sytuacyjny. Trzeba gdzieœ szu-
kaæ, a jedynym popularnym miejscem jest tutaj
sektor finansowy.

Jeœli chodzi o Turcjê, to jest ona krajem, który
mia³ z nami w przesz³oœci, w historii, ró¿ne prze-
jœcia, i dobre, ale w koñcu i gorsze…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jest w fazie dyna-
micznej ogromnie.)

…i tutaj polska orientacja, polska polityka
zagraniczna, polityka otwarcia na dalsze roz-
szerzenie, jest odosobniona. S¹dzê, ¿e polska
polityka powinna tu byæ konsekwentna co do
koncepcji niedomykania granic Unii, rozszerze-
nia jej. Tak naprawdê na razie dotyczy to tylko
Chorwacji, bo wszystkie inne kraje, kraje
ba³kañskie, s¹ nieco dalej, w poczekalni. Choæ
w sensie finansowym nie by³oby to korzystne
dla Polski jako g³ównego beneficjenta, którym
powinna te¿ pozostaæ po roku 2013. Turcja jest
przecie¿, jeœli chodzi o œredni¹ na g³owê miesz-
kañca, krajem biedniejszym od Polski. I choæ

ona bardzo szybko siê rozwija, bo mo¿na mówiæ
o sukcesie gospodarczym, o olbrzymiej dynami-
ce w niektórych dziedzinach, jak AGD itd., rów-
nie¿ w eksporcie œwiatowym, to jednak by³aby
krajem, który by nas wypchn¹³ z pierwszej pozy-
cji w zakresie przep³ywów finansowych. Takimi
krajami, które da³yby spor¹ sk³adkê i dla któ-
rych przep³ywy w polityce rolnej by³yby jeszcze
wiêksze ni¿ dla Polski, by³yby Ukraina i Turcja.
I te dwa kraje wypar³yby Polskê z pozycji g³ó-
wnego beneficjenta. Oczywiœcie je¿eli specjalnie
siê nic nie zawali. Co bêdzie, je¿eli siê to nie za-
wali, to znaczy, je¿eli nie bêdzie pogorszenia?
Do otrzymania odpowiedzi na to pytanie zmie-
rza³ chyba pan senator, pytaj¹c o skutki zad³u-
¿enia europejskiego.

Bud¿et og³oszony w czerwcu bêdzie przyzwoity
i, pomimo kryzysu, powinien przed³u¿yæ przewi-
dywalnoœæ projektów. Na przyk³ad samo Pomorze
realizuje w tej chwili dwa tysi¹ce piêæset piêædzie-
si¹t projektów wspó³finansowanych przez Uniê
Europejsk¹. Bardzo chcia³bym, ¿eby przysz³a
siedmiolatka to by³y projekty prze³omowe, bo do-
t¹d zaspokajaliœmy g³ównie g³ód Polski lokalnej.
Samorz¹dy dosta³y uprawnienia, ale nie dosta³y
œrodków, przysz³y œrodki europejskie i wtedy one
trochê siê zad³u¿y³y, ale zaczê³y inwestowaæ na
potêgê, co widaæ w ka¿dym miejscu w Polsce. By-
waj¹ projekty z³e i nonsensowne, oczywiœcie takie
bywaj¹, o tym te¿ mówiliœmy.

Chcia³bym jednak, ¿eby pieni¹dze, które – je¿eli
siê nic nie zawali, do czego zaraz wrócê – przyjd¹ do
Polski po roku 2013, by³y przeznaczone na sfinan-
sowanie projektów, o których równie¿ mówi³ pan
senator. Chodzi tu o projekty du¿ego kalibru,
zmieniaj¹ce mapê transportow¹ Polski, bo ten
g³ód, ten elementarny g³ód Polski lokalnej i samo-
rz¹dowej chyba bêdzie do tego czasu w miarê za-
spokojony. Potrzebna jest przewidywalnoœæ co do
iluœ projektów, bo pewna luka inwestycyjna w ja-
kimœ stopniu zosta³a ju¿ zaspokojona. I jeœli cho-
dzi o politykê spójnoœci i udzia³ w tych projektach
energetycznych czy transportowych, finansowa-
nych na szczeblu brukselskim, to a¿ by siê teraz
prosi³o o projekty, które absolutnie osadzaj¹ nas
w systemie interkonektorów energetycznych oraz
osadzaj¹ nas mocniej na mapie transportowej Eu-
ropy.

Niestety, nie powiem dzisiaj panu senatorowi…
choæ w³aœciwie to ju¿ wiemy. Je¿eli nie stanie siê
rzecz, o któr¹ pyta³ pan w drugim pytaniu, to zna-
czy o pieni¹dze nie poprosi jakiœ kraj wiêkszy ni¿
Grecja, która stanowi oko³o 2% potencja³u strefy
euro, a na przyk³ad – nic nie mówiê na ten temat,
podam tylko przyk³ad, proszê go z niczym nie ko-
jarzyæ – Hiszpania to jest 12% potencja³u strefy
euro…

(Senator Ryszard Bender: A Portugalia?)
To jest oko³o 3%. Irlandia… To s¹ w³aœnie kraje,

które powinny obs³u¿yæ swoje zad³u¿enie przy po-
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mocy tych wszystkich awaryjnych œrodków, które
zosta³y w tej chwili przejœciowo wprowadzone.

Problem le¿y w tym, ¿e rynki czekaj¹ na
11 marca, na to, jaki bêdzie typ komunikatu ze
strony strefy euro, co siê uda uzgodniæ jako œrod-
ki dyscyplinuj¹ce i co uda siê uzgodniæ jako pakt
konkurencyjnoœci – czy bêdzie rozmiêkczony, czy
nie – i czy rzeczywiœcie w pe³ni zarysuje siê sta³y
mechanizm antykryzysowy w wysokoœci oko³o
500 miliardów euro plus 250 miliardów euro
z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego.
W gruncie rzeczy powstanie trwa³e rozwi¹zanie
antykryzysowe, coœ na kszta³t ratunkowego euro-
pejskiego funduszu walutowego. Powtórzê jesz-
cze raz: to nie s¹ ¿ywe pieni¹dze, pieni¹dze podat-
nika niemieckiego, holenderskiego czy s³owackie-
go, wy³o¿one teraz, ¿ywcem. One s¹ tylko swego
rodzaju asekuracj¹, gwarancj¹, nawet w najgor-
szym scenariuszu, czyli powiedzmy to wprost,
wymówmy to s³owo: bankructwo. To jest swoista
restrukturyzacja zad³u¿enia i czêœæ tych pieniê-
dzy wraca. Bowiem restrukturyzacja zad³u¿enia –
o czym pamiêtaj¹ negocjatorzy polskiego d³ugu
po roku 1990 – to jest renegocjacja warunków
i czêœciowa sp³ata, a nie po prostu wycofanie siê
z jakiejkolwiek sp³aty. Tak wiêc te pieni¹dze, któ-
re s¹ deklarowane w wysokoœci 500 miliardów eu-
ro jako sta³y europejski fundusz antykryzysowy,
to s¹ w³aœnie pieni¹dze deklarowane. Pod nie bê-
dzie mo¿na robiæ emisje po¿yczek na rynku pry-
watnym – tak jak jest to robione i w tej chwili, choæ
niekoniecznie ten pieni¹dz musi byæ uruchomio-
ny. On ma uspokoiæ, daæ gwarancjê, ma byæ wyra-
zem politycznej obrony wspólnej waluty poprzez
mechanizm antykryzysowy i poprzez dyscyplino-
wanie krajów. Oby to siê uda³o – i wtedy bêdziemy
rozmawiali w lepszej atmosferze. Wtedy te¿ bêdzie
wiêcej argumentów za tym, ¿eby wejœæ do strefy
euro. Ona jest k³opotem, ale i parasolem, bo daje
asekuracjê, daje poczucie, ¿e ¿aden z krajów
cz³onkowskich postawionych przez rynki finan-
sowe niejako pod œcian¹ nie zostanie sam, bez po-
mocy. Decyzja polityczna zosta³a w tej sprawie
podjêta: bêdzie obrona strefy euro. W tej chwili za-
d³u¿enie w strefie euro wynosi œrednio 80% PKB,
a wiêc jest du¿o wiêksze ni¿ nasze 55%. Ma³o tego,
w³aœciwie niewiele krajów ma w tej kwestii usta-
nowione wewnêtrzne bariery ustawowe czy kon-
stytucyjne, tak wiêc jednym z elementów negocjo-
wanych w ramach paktu konkurencyjnoœci jest
to, aby do ustawodawstw krajowych zosta³y
wprowadzone ograniczenia, a nie tylko aby próbo-
waæ je nakreœlaæ z Brukseli, zw³aszcza ¿e czasami
s¹ równi i równiejsi… I niektórzy postawieni przed
groŸb¹ sankcji potrafi¹ siê przed nimi wybroniæ.
W 2003 r. i 2004 r. w³aœnie dwa najwiêksze kraje
uniknê³y sankcji w ten sposób, ¿e przekona³y wiê-
kszoœæ krajów Unii Europejskiej, ¿e Komisja nie

ma racji i nie powinna tych dwóch najwiêkszych,
najmocniejszych krajów karaæ. Skoro wiêc jest ta-
kie ryzyko, to trzeba mieæ równie¿ pewnego rodza-
ju wêdzid³o krajowe wbudowane w ustawodaw-
stwo, czyli rozwi¹zanie, które w razie czego dopro-
wadzi rz¹dz¹cych do trybuna³u stanu, a przede
wszystkim zmniejszy pole manewru w zad³u¿aniu
krajów.

O tym, jak przedstawia siê Afryka, gdy patrzy
siê na ni¹ przez okulary Brukseli, to ju¿ mówi³em
na samym pocz¹tku. Otó¿ to wzmacnia orientacjê
œródziemnorsk¹, która by³a i tak silniejsza ni¿
orientacja wschodnia. I to nie u³atwia ¿ycia pol-
skiej prezydencji w tym sensie, ¿e polska prezy-
dencja chcia³a eksponowaæ Wschód, tymczasem
rejon Morza Œródziemnego, jako ta druga czêœæ
zagadnienia s¹siedztwa – bo s¹ tu dwie czêœci –
sam siê wyeksponowa³. W tej chwili wchodz¹
w grê g³ównie przep³ywy na cele humanitarne, na
pocz¹tek to 3 miliony euro dla uchodŸców z Libii,
ale Europejski Bank Inwestycyjny ma ju¿ w tej
chwili wyasygnowan¹ pulê oko³o 6 miliardów.
Z tym ¿e teraz g³ównym problemem jest to, jak po-
kierowaæ te pieni¹dze, ¿eby zbudowaæ tam, na
miejscu, przyjazne otoczenie biznesu, ¿eby ci lu-
dzie mogli znaleŸæ pracê u siebie, a nie w wyniku
emigracji do Europy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja teraz chcia³bym przez chwilê zaj¹æ siê nie

prognozowaniem bud¿etu, ale najbli¿szym cza-
sem. Z tym ¿e pan, Panie Komisarzu – czy Mini-
strze – ma chyba czas ograniczony… Do której
mo¿e pan zostaæ w Wysokiej Izbie?

(Komisarz do spraw Programowania Finanso-
wego i Bud¿etu w Komisji Europejskiej Janusz Le-
wandowski: Ju¿ siê zbli¿amy do…)

Chcia³bym wiêc powiedzieæ, ¿e dalszy przebieg
obrad w tym punkcie bêdzie wygl¹da³ tak: teraz
bêd¹ jeszcze pytania do pana ministra, potem bê-
dzie wyst¹pienie pana ministra Szpunara, potem
– pana senatora Wittbrodta i wtedy ten punkt za-
koñczymy. Proponujê wiêc, ¿eby teraz by³y cztery
ostatnie pytania. I na tym zamykam listê pyta-
j¹cych. Bardzo proszê, ¿eby to by³y naprawdê kró-
tkie cztery pytania. Zaraz wyczytam senatorów…
Potem poproszê pana ministra o odpowiedzi.

I jeszcze przeka¿ê jedn¹ informacjê. Otó¿ pier-
wszy ci¹g g³osowañ, dotycz¹cych pierwszego
i drugiego punktu porz¹dku obrad, bêdzie, jak
s¹dzimy na podstawie przygotowañ, mniej wiêcej
o godzinie 14.30.

(Senator Ryszard Bender: Mniej wiêcej… Co to
znaczy?)

(Senator Jan Wyrowiñski: Plus minus piêtna-
œcie minut.)

To powinno byæ gotowe, jak zak³adamy, oko³o
14.30, plus minus piêæ minut… To znaczy na pe-
wno na 14.30 b¹dŸ kilka minut póŸniej. Wtedy bê-
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d¹ te g³osowania, jak prosili niektórzy z pañstwa
w zwi¹zku z wyjazdem o 16.00. Prosi³o o to kilku
senatorów. To chodzi o dwa pierwsze punkty po-
rz¹dku, czyli o prawo prywatne miêdzynarodowe
i ustawê o szkolnictwie wy¿szym.

Teraz krótkie, zdecydowane pytania. Zadadz¹
je panowie: Ryszka, Wojciechowski, Wyrowiñski
i Skorupa.

Proszê bardzo. Senator Ryszka.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A ja?)
Ja tu nie mam… To ju¿ koniec, zamkn¹³em li-

stê. Przepraszam.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: No zaraz, Panie

Marsza³ku, ale…)
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Ministrze, mam takie pytanie: czy we-

d³ug pana jest mo¿liwe zejœcie w Polsce z obecne-
go deficytu do 3% w 2012 r.?

Ponadto: jak¹ pozycjê w Unii Europejskiej ma
minister Rostowski? Czy jego decyzje – na przy-
k³ad o zwiêkszeniu podatku VAT, o przeniesieniu
pieniêdzy z OFE, o zabraniu pieniêdzy na bezro-
bocie – budz¹ zaufanie, i¿ jest to w³aœciwa droga
do obni¿enia deficytu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Najlepiej tylko

jedno pytanie, ¿eby ju¿…

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Tak, tak, Panie Marsza³ku. To znaczy, powta-

rzam pytanie, na które nie otrzyma³em odpowie-
dzi. Chodzi mi, Panie Marsza³ku, o wyrównanie
dop³at. Co siê sta³o z pieniêdzmi, które zosta³y po-
tr¹cone rolnikom od 2004 r. do 2010 r., a z pun-
ktu widzenia Unii to jest okres do 2013 r.? Czy te
potr¹cenia zostan¹ wyrównane, czyli po prostu
zwrócone? Czy s¹ w tym zakresie prowadzone ja-
kieœ dzia³ania? Bo, jak wiemy, te dop³aty by³y ob-
ni¿one, od 30%, i to stopniowo ros³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wyrowiñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Komisarzu, mnie chodzi o klimat doty-

cz¹cy sprawy kapita³owej czêœci systemów eme-
rytalnych w krajach, ¿e tak powiem, naszej strefy,
czyli w krajach œrodkowej Europy – chodzi o Wê-

gry, Polskê, ale równie¿ o £otwê itd. Czy wszystko,
je¿eli chodzi o kwalifikacje tych pieniêdzy, wyjaœ-
niono do koñca? Z pañskiej wypowiedzi, jak rów-
nie¿ z wypowiedzi pana premiera, wynika³oby, ¿e
by³ co do tego klimat pewnego niezrozumienia.
Czy móg³by pan ewentualnie, oczywiœcie o ile jest
to mo¿liwe, przybli¿yæ nam istotê rzeczy? Bo dla
Polski jest to sprawa kluczowa i w tej chwili jej
konsekwencje s¹ przedmiotem powa¿nych zmian
w systemie emerytalnym, i oczywiœcie debat.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Komisarzu, czy mo¿na zadaæ w tej turze

jeszcze dwa ostatnie pytania?
(Komisarz do spraw Programowania Finanso-

wego i Bud¿etu w Komisji Europejskiej Janusz Le-
wandowski: Tak, oczywiœcie.)

Tak. W takim razie dwóch ostatnich pytaj¹cych
– senatorowie Skorupa i Skurkiewicz.

Proszê bardzo, po jednym pytaniu, Panowie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, przywo³ywa³ pan tu kilka-

krotnie S³owacjê jako przyk³ad nagannego za-
chowania pañstwa, rz¹du w kwestii solidaryz-
mu, pomocy pañstwom maj¹cym, delikatnie to
powiem, k³opoty finansowe. Ale nie us³ysza³em,
by z jak¹œ trosk¹ wymieni³ pan pañstwa, które
tego solidaryzmu w kwestii bezpieczeñstwa ener-
getycznego, w kwestii dostaw paliw… Jakoœ nie
wymieni³ pan tych pañstw, które tego solidaryz-
mu nie wykazuj¹.

Chcia³bym te¿ us³yszeæ od pana, jak pan po-
strzega kwestiê wejœcia Ukrainy czy te¿ Mo³da-
wii do Unii Europejskiej podczas polskiej prezy-
dencji.

Nastêpne pytanie. Jak pan widzi… Czy jest pan
w stanie okreœliæ datê albo wskazaæ najlepszy
okres na wejœcie Polski do strefy euro? Jak to wy-
gl¹da z dzisiejszego punktu widzenia, wed³ug te-
go, co dzisiaj wiemy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wojciech Skurkiewicz, ostatnie pytanie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, rozwój Partnerstwa Wscho-

dniego to jeden z priorytetów polskiej prezydencji.
Jak rozumiem, jest to równie¿ jeden z g³ównych
elementów dzia³ania miêdzy innymi polityki za-
granicznej Unii Europejskiej. Jakie s¹ szanse na
rozwój Partnerstwa Wschodniego w obliczu tego,
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co dzieje siê w pó³nocnej Afryce? I czy s¹ œrodki na
rozwój tego partnerstwa?

Drugie pytanie. Wspomnia³ pan, ¿e perspekty-
wa 2014–2020 zak³ada rozwój wielkich przed-
siêwziêæ, inicjatyw. Zreszt¹ w dokumencie, który
pañstwo przedstawiacie, jest mowa o tym, ¿e Unia
Europejska musi byæ ukierunkowana na te poli-
tyki i obszary, które naprawdê bêd¹ mog³y przy-
nieœæ korzyœci. Gdyby pan minister zechcia³ roz-
win¹æ tê myœl zawart¹ w przedstawionym senato-
rom dokumencie, to by³oby bardzo fajnie. Czy jest
tak, ¿e my rezygnujemy w tej chwili z elementów
kreowania polityki niejako miêkkich dotacji,
miêkkich œrodków – w tym kontekœcie senator
Kogut pyta³ ju¿ o osoby niepe³nosprawne – to zna-
czy czy idziemy tylko g³ównie w infrastrukturê
i najwiêksze przedsiêwziêcia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Komisarzu, Ministrze, proszê bardzo.

Komisarz do spraw
Programowania Finansowego
i Bud¿etu w Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski:
Pan senator Ryszka stawia mnie w k³opotliwej

sytuacji… Ja powinienem nawet zas³aniaæ siê
tym, ¿e kodeks nie przewiduje zbyt wielkiego
wtr¹cania siê w politykê krajow¹. W ka¿dym razie
list ministra Rostowskiego do Olli Rehna zosta³
wys³any, jest w rêkach komisarza Rehna. Przewi-
duje siê w nim zejœcie do 3% w 2012 r., co ozna-
cza³oby doœæ radykalne posuniêcia, zw³aszcza
w kwestii pozyskiwania dodatkowych dochodów
ju¿ w roku 2011 i 2012. To bardzo trudne przed-
siêwziêcie, ale i bardzo istotne dla wiarygodnoœci
Polski, bo w tej chwili mamy znowu najwy¿sze
wskaŸniki wzrostu, ale pod wzgledem wysokoœci
deficytu nie nale¿ymy do krajów znajduj¹cych siê
w czo³ówce. Jest kilku prymusów. Jest oczywiœcie
Tallin, to znaczy Estonia, no i Szwecja – tam w³a-
œciwie nie maj¹ ¿adnego problemu finansowego.
I jeszcze Luksemburg. Wszyscy inni maj¹ jakieœ
problemy finansowe i wszyscy, w tej chwili jeszcze
z wyj¹tkiem Bu³garii, s¹ w trakcie procedury nad-
miernego deficytu. Na rynkach finansowych rów-
nie¿ nas obserwuj¹ i dlatego akt woli wyra¿ony
w tym liœcie, dotycz¹cy zdyscyplinowania finan-
sów publicznych, jest istotny równie¿ dla rynków
finansowych. Nie podejmujê siê w tej chwili oceny
realnoœci tak szybkiego zejœcia z poziomu oko³o
7,9% do poziomu 3%, ale Polska przyjê³a takie zo-
bowi¹zanie i w tym liœcie jeszcze raz je potwierdzi-
³a. To jest mocno ukierunkowane na stronê do-
chodow¹ bud¿etu, podczas gdy w wielu krajach,
przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, 70% tego

uzdrowienia czy oszczêdnoœci bierze siê z oszczê-
dnoœci po stronie wydatkowej. Ten program jest
zbudowany inaczej ni¿ programy, którymi w tej
chwili operuje na rynkach finansowych premier
Cameron czy premier Zapatero. A wiêc tak wy-
gl¹da ta sytuacja. Wola³bym porozmawiaæ raczej
o pi³ce no¿nej – nie wiem, czy pan senator nadal
grywa, nie wiem, czy ta dru¿yna jeszcze istnieje –
ni¿ o podatkach i ró¿nych polskich zobowi¹za-
niach, poniewa¿ nie powinienem za bardzo siê
wtr¹caæ do polityki krajowej.

Odpowiem teraz panu senatorowi Wojciechow-
skiemu. Nie bêdzie wyrównania odnoœnie do tego,
co zosta³o uzgodnione. Wiem, ¿e to w Polsce pod-
lega³o silnej krytyce, ¿e polscy rolnicy… Ale w tej
chwili wszyscy inni, ³¹cznie z Bu³garami i Rumu-
nami, bo oni bêd¹ mieli tak zwany phasing-in, czy-
li bêd¹ dochodzili do pe³nego poziomu dopiero
w 2017 r.… To jest Rumunia i Bu³garia. Zosta³a
uzgodniona mo¿liwoœæ dop³at z bud¿etów krajo-
wych. Mo¿e siê to nie podobaæ i mo¿e byæ bardzo
krytykowane, tylko ¿e to uzgodnienie akcesyjne
czy bud¿etowe przyjêto. Chodzi o to, ¿e kraje na-
szej strefy, czyli ta dziesi¹tka plus nastêpne dwa,
to znaczy Bu³garia i Rumunia, dochodz¹ do 100%
i mog¹ byæ wspó³finansowane z bud¿etu narodo-
wego. Moim zadaniem, w tej chwili jest, ¿e tak po-
wiem, sp³aszczenie tych ró¿nic, kiedy Polska do-
jdzie ju¿ do pe³nej stawki, która wynosi ponad
200 euro, sp³aszczenie ró¿nic, które w Europie is-
tniej¹. A na wyrównanie pieniêdzy nie bêdzie. Nie
bêdzie czegoœ takiego jak wyrównanie. Zreszt¹ by-
³o uzgodnione, powiedzia³bym, w regu³ach gry, ¿e
nie otrzymujemy 100%. Powtarzam, to mo¿e byæ
poddane krytyce i ju¿ by³o bardzo krytykowane,
ale takie by³o uzgodnienie. I mamy prawo dop³a-
caæ czêœciowo z bud¿etu narodowego.

Pan pose³ Wyrowiñski wspomnia³ o debacie na
temat OFE. Wielokrotnie mówi³em, ¿e nie bêdzie
zmiany, ¿e problem jest zauwa¿alny. Chodzi o to,
¿e wschodnia Europa zaryzykowa³a reformy eme-
rytalne kapita³owe, podczas gdy na zachodzie –
w³aœciwie tylko Szwecja. Na zachodzie wybrano
inn¹ metodê ratowania systemu ubezpieczeñ na
staroœæ, przede wszystkim wprowadzono wyd³u-
¿enie wieku emerytalnego. Zasad¹, która bêdzie
przyjêta w pakcie konkurencyjnoœci jest zasada
tak zwanego krocz¹cego wyd³u¿ania wieku prze-
chodzenia na emeryturê wraz z wyd³u¿aniem siê
œredniej ¿ycia, badanej w poszczególnych kra-
jach. Taka zasada zostanie przyjêta, a to oznacza,
¿e wiek emerytalny bêdzie raczej szybowa³ w kie-
runku wieku siedemdziesiêciu lat, z wczeœniej-
szego poziomu wynosz¹cego oko³o… No, ró¿nie to
w tej Europie jest, ale chodzi o wiek szeœædziesiê-
ciu paru lat. I w nied³ugim czasie zacznie siê chy-
ba w niektórych krajach przekraczaæ granicê sie-
demdziesiêciu lat jako granicê wieku przechodze-
nia na emeryturê. Ma to zwi¹zek z wyd³u¿eniem
siê cyklu ¿ycia. Taki jest sposób ratowania syste-
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mu przez zachodni¹ Europê. Dlatego te¿ ta Euro-
pa jest mniej czu³a na punkcie trzech krajów
ba³tyckich oraz Polski, Wêgier i Bu³garii, które
podjê³y bardzo radykalne reformy kapita³owe.
Najdro¿ej jest w Polsce, je¿eli chodzi o wysokoœæ
przekazu sk³adek do OFE. I rzeczywiœcie polskie
finanse publiczne po prostu tego nie wytrzymuj¹.
I nie wytrzymaj¹. Trwa spór, w który nie chcê siê
wdawaæ, odnoœnie do tego, jakimi zasadami po-
winna w tej chwili rz¹dziæ siê reforma emerytalna.
Nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e zmieni siê klasyfikacja
d³ugu i bud¿etu. To raczej jest zaostrzenie rygo-
rów. Europa idzie w kierunku dyscyplinowania,
w kierunku usuniêcia wyj¹tków i rozmaitych luk
w tym systemie. Tak wiêc to jest nierealne. Ja na-
wet specjalnie g³oœno o tym powiedzia³em, ¿eby
nie robiæ sobie jakichœ wielkich z³udzeñ w tej
sprawie. Mo¿liwe jest jednak, a to jest zauwa¿alna
potrzeba, potraktowanie nas w inny sposób
w procedurze nadmiernego deficytu. Je¿eli mamy
d³ug poni¿ej 60%, a taka kwalifikacja bêdzie w
pakcie konkurencyjnoœci… Kraje, które maj¹ za-
d³u¿enie mniejsze ni¿ 60% s¹ generalnie trakto-
wane inaczej. W zwi¹zku z tym, ¿e w taki sposób
przenosi siê uwaga rynków finansowych, tak sa-
mo przenosi siê uwaga Komisji Europejskiej: z de-
ficytu na zad³u¿enie. I zad³u¿enie jest nawet bacz-
niej obserwowane ni¿ deficyty bud¿etowe. I kraje,
które s¹ zad³u¿one poni¿ej 60%, s¹ traktowane
inaczej – z tym ¿e w Europie prawie nie ma w tej
chwili takich krajów. Œrednia wynosi 80%. Polska
ma tymczasem ponad 50% i dlatego w procedurze
nadmiernego deficytu bêdziemy potraktowani
inaczej. I mo¿emy sobie pozwoliæ na nieco wiêcej,
a mimo to unikn¹æ sankcji, trzeba, jak s¹dzê, jas-
no to powiedzieæ. Tak ¿e to jest absolutnie osi¹gal-
ne. Nie jest jednak mo¿liwa zmiana samej klasyfi-
kacji, tak zwanej SA95, dokonywanej przez Euro-
stat. Wydaje mi siê jednak, ¿e wbrew temu, co nie-
którzy mówi¹, rynki finansowe odró¿niaj¹ tê
czêœæ polskiego zad³u¿enia, która bierze siê z re-
formy emerytalnej, od innych sk³adników pol-
skiego deficytu czy zad³u¿enia gospodarczego.

Odniosê siê teraz do tego, co mówi³ pan senator
Skorupa. Ma pan racjê, wymieni³em S³owacjê
w kontekœcie finansowym, a nie w kontekœcie
energetycznym, ale nie wyra¿a³em jakiejœ bardzo
nagannej opinii. Fakt jest taki, ¿e rzeczywiœcie pa-
ni premier, która w kampanii wyborczej protesto-
wa³a przeciw zaanga¿owaniu S³owacji w pakiety
ratunkowe, mia³a póŸniej problem w nowo wybra-
nym parlamencie w Bratys³awie z przekonaniem
deputowanych do udzia³u S³owacji w pakiecie ra-
tunkowym dla Grecji. Ten problem w³aœciwie jest
tam jakoœ, powiedzia³bym, za¿egnany, ale to by³
taki gest, który niekoniecznie móg³ siê podobaæ,
bo w pewnych momentach… No, jak ju¿ siê jest
w klubie, to obowi¹zuj¹ standardy klubowe. Jak

trzeba nosiæ marynarkê, to trzeba, jak trzeba
uczestniczyæ w funduszu ratunkowym, bo jest siê
w euro, to trzeba. I na tym w tej chwili polegaj¹
niewygody strefy euro. Ale gdyby S³owacjê do-
tknê³y jakiekolwiek, ¿e tak powiem, trudnoœci fi-
nansowe, to na pewno ma ona gwarancjê pakietu
ratunkowego ze strony wszystkich pozosta³ych
krajów. Pan mówi³ o sprawach, które nie mieszcz¹
siê w zasadzie solidarnoœci europejskiej. Wydaje
mi siê, ¿e chocia¿ w tej chwili projekt tak zwanego
Nordstreamu, czyli Gazoci¹gu Pó³nocnego, jest
przedstawiany jako projekt europejski, bo ma
umo¿liwiæ dostêp do przesy³u surowców wszyst-
kim innym krajom, to by³ on projektem niesoli-
darnym. To by³ projekt bilateralny zrobiony po-
nad naszymi g³owami. Polska wielokrotnie prote-
stowa³a i mia³a racjê, bo to jest projekt, który bu-
dzi z³e skojarzenia historyczne. I kiedy rozmawia
siê w tej chwili z Oettingerem, to okazuje siê, ¿e
nie by³ entuzjast¹ tego rozwi¹zania, tym bardziej
¿e pochodzi z zupe³nie innej frakcji politycznej ni¿
kanclerz Schroeder. Mogê jednak zarêczyæ, ¿e
obecnie Oettinger bardzo mocno myœli zarówno
o interkonektorach, jak i o tych wszystkich przed-
siêwziêciach, które s¹ europejskie, a nie bilateral-
ne. Po to nawet jecha³ do krajów le¿¹cych na po³u-
dnie od Rosji, które nie ciesz¹ siê pe³n¹ demokra-
cj¹, ale s¹ zasobne w gaz i ropê, ¿eby o¿ywiæ spra-
wê Nabucco itd. Wydaje mi siê równie¿, ¿e w³aœnie
wzi¹wszy pod uwagê, co on wie o opiniach euro-
pejskich, polskich i litewskich na temat Gazo-
ci¹gu Pó³nocnego, mo¿na siê po nim spodziewaæ
dzia³añ na rzecz europejskiej solidarnoœci energe-
tycznej. I na tym tak¿e polega wspólny projekt fi-
nansowania energetycznego i transportowego.

Ukraina nie ma zwolenników. S¹ kraje, które
mówi¹ wprost, ¿e jeœli Ukraina czy Turcja wcho-
dz¹, to one wychodz¹. Polska pozostanie orêdo-
wnikiem rozszerzenia, ale realistyczne jest budo-
wanie tego, co w tej chwili ju¿ jest dogrywane: ne-
gocjowany jest pakt dotycz¹cy wspó³pracy go-
spodarczej z Ukrain¹. I takie specjalne partner-
stwo czy specjalnie uprzywilejowane partner-
stwo, a nie cz³onkostwo, powinno pozostaæ ce-
lem politycznym Ukrainy. Moim zdaniem, Polska
dobrze robi, ¿e sygnalizuje otwarcie na Wschód
i jest krajem solidarnym ze swoimi wschodnimi
s¹siadami. Zreszt¹ bardzo ciekawym projektem,
o którym niedawno rozmawia³a delegacja rosyj-
ska i który jest istotny dla Gdañska, jest rozsze-
rzenie ma³ego ruchu granicznego na ca³y obszar
Kaliningradu. To notabene dotar³oby do Gdañ-
ska, chocia¿ miasto nie jest w tym projekcie wy-
mienione.

My i euro. Mo¿e jakieœ ³atwiejsze pytania…
Akurat jest coœ w tym…

(Weso³oœæ na sali)
Nie zanosi siê. Nikt nas obecnie nie zaprasza.

Rygory rosn¹ i s¹ du¿o wiêksze, ni¿ by³y wczeœ-
niej; bêd¹ dotyczy³y nie tylko deficytu i d³ugu, ale
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i bêd¹ mia³y du¿y wp³yw na gospodarkê – chodzi
o ocenê gospodarki kraju. Je¿eli stanie siê tak, jak
zapowiedzia³ minister finansów co do deficytu
i d³ugu, najtrudniejszych wskaŸników, to bêdzie-
my gotowi po roku 2012. PóŸniej jest decyzja poli-
tyczna. Ja uwa¿am, ¿e powinniœmy braæ udzia³
w dziele naprawy strefy euro, tak aby wejœæ do
klubu, w którym obowi¹zuj¹ wysokie standardy
i który jest miejscem wzajemnej asekuracji. Stre-
fa euro jeszcze taka nie jest, co najlepiej pokazuje
w³aœnie przyk³ad s³owacki.

I ostatnie pytanie, pana senatora Skurkiewi-
cza, tak? Nie przekrêci³em. O Partnerstwie
Wschodnim mówi³em w kontekœcie Afryki – jest
to niewygoda. Ju¿ szczyt, który mieli wspólnie
prowadziæ Orbán i premier Tusk, zosta³ przesu-
niêty na polsk¹ prezydencjê. Sytuacja w Afryce
siê zagêszcza, nie tyle rozwi¹zuje siê, ile zagêsz-
cza. I tym bardziej uwaga jest œci¹gana ze
Wschodu na region Morza Œródziemnego. S¹ te¿
próby œci¹gania pieniêdzy. Mówi³em o tym, ¿e
jest tak zwany instrument s¹siedztwa. To jest
ponad 12,5 miliarda euro. I to jest w 2/3 w regio-
nie Morza Œródziemnego, a w 1/3 na Wschodzie.
Oczywiœcie s¹ próby przeci¹gniêcia tych pieniê-
dzy na region Morza Œródziemnego, ale na szczê-
œcie mamy od³o¿one pewne… s¹ mo¿liwoœci, nie
tylko jeœli chodzi o Europejski Bank Inwestycyj-
ny czy pomoc humanitarn¹, ale tak¿e jest fun-
dusz rewolwingowy – 120 milionów euro, które
od roku 2008 zalegaj¹ na kontach bankowych
i mog¹ byæ natychmiast uruchomione na rzecz
krajów afrykañskich. Problem tylko polega na
tym, jak te pieni¹dze uruchamiaæ, tak aby nie
znalaz³y siê póŸniej na kontach jakichœ tamtej-
szych dyktatorów, tylko aby dziêki nim budowaæ
przyjazne otoczenie gospodarcze. Jeœli ktoœ zna
fajny sposób, to bardzo proszê mi podpowie-
dzieæ. Nauczka jest bardzo bolesna. Bo mo¿na
wytransferowaæ miliardy, a póŸniej oka¿e siê, ¿e
za ich pomoc¹ nie rozwi¹zano ¿adnego problemu
gospodarczego kraju i ¿e w³aœciwie nie ma ¿adne-
go po¿ytku z takiego instrumentu s¹siedztwa.
Zreszt¹ na Wschodzie te¿ w paru miejscach to
œrednio wychodzi. A wiêc jeœli chodzi o oba s¹sie-
dztwa, i afrykañskie s¹siedztwo Europy, i euro-
pejskie s¹siedztwo Unii Europejskiej, w kontek-
œcie pieniêdzy wy³o¿onych na stabilizacjê i demo-
kracjê, to powiedzia³bym, ¿e generalnie œrednio
na razie to wychodzi.

Aha, jeszcze pytanie o to, jak rozumieæ projek-
ty, które s¹ istotne dla Europy. Nie ma zgody i bê-
dzie spór o to, co jest istotne. Kraje bogatsze bêd¹
chcia³y przekierowaæ bud¿et europejski na pro-
jekty inwestycyjne, rozwojowe, czyli w³aœnie nowe
technologie typu Galileo czy ITER. I to jest oczywi-
sta tendencja, bo jest to korzystne dla iluœ tam
bran¿ przemys³u, g³ównie tego najbardziej rozwi-

niêtego w Europie Zachodniej. Dla ca³ej Europy,
na szczêœcie tu jest wspólny mianownik, najwa¿-
niejszymi projektami – i o tym w ostatni¹ œrodê
dyskutowano ju¿ na zasadzie omawiania bardzo
konkretnego projektu – s¹ wspólne projekty ener-
getyczne i transportowe, wspólnie finansowane
poza kopert¹ narodow¹, czyli poza tym, co idzie
poprzez tak zwan¹ politykê spójnoœci. My mamy
inne wra¿liwoœci. Sprawa solidarnoœci energety-
cznej ju¿ nie jest, powiedzia³bym, jak¹œ polsk¹ czy
inn¹ krucjat¹, ¿eby trzeba j¹ by³o przeprowadziæ
przez Uniê. To jakby dosz³o do œwiadomoœci wszy-
stkich i nikt nie ma prawa tego kwestionowaæ.

Problemem, który niejako wywo³uje zderzenie
Polski z Uni¹ Europejsk¹ i bêdzie siê potêgowa³,
jest kwestia emisji CO

2
i projektów z tym zwi¹za-

nych. Mamy 180 milionów na Be³chatów, na sk³a-
dowanie CO

2
w ramach pilota¿owego projektu dla

Europy. Nie wiem, jakie s¹ oceny pañstwa, ja siê
na tym zupe³nie nie znam, nie wiem, czy to wy-
jdzie czy nie, ale pilota¿ chyba jest potrzebny. Co
do tej materii bêdziemy mieli z Uni¹ Europejsk¹
ocieplenie klimatu – zmniejszenie emisji CO

2
,

ochrona… Jeœli chodzi o ró¿ne wyœrubowane
standardy œrodowiskowe, to Polska bêdzie na
kursie kolizyjnym, bo nie jest w stanie przesko-
czyæ tylu piêter naraz, aby siê dostosowaæ do am-
bicji najbardziej ekologicznych krajów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, bêdziemy jeszcze kontynuo-

wali debatê nad tym punktem, ale w tym momen-
cie chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ pa-
nu komisarzowi Januszowi Lewandowskiemu…
(oklaski) …za to, ¿e jest w Senacie, za przedsta-
wienie Wysokiej Izbie planów Komisji Europej-
skiej na 2011 r. W wiêkszoœci informacje by³y po-
zytywne, poza ostatnim punktem, który mnie tro-
chê zaniepokoi³, ale to ju¿ jest jakby… Dziêkujê
bardzo, Panie Komisarzu.

Chcia³bym teraz prosiæ pana ministra Macieja
Szpunara, reprezentuj¹cego Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, o przedstawienie projektu rz¹du
w tej materii. Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Jeszcze raz dziêkujê panu komisarzowi i dele-
gacji jemu towarzysz¹cej.

Panie Ministrze, mównica jest pañstwa, proszê
bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:
Dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ… i postaram

siê to zrobiæ w miarê szybko, poniewa¿ zagadnie-
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nia te by³y ju¿ omawiane na posiedzeniu Komisji
Spraw Unii Europejskiej.

Program prac Komisji na rok 2011 jest szcze-
gólny z dwóch powodów. Przede wszystkim po
raz pierwszy zosta³ on przygotowany w ramach
tak zwanego nowego programowania i zosta³ on
okreœlony w porozumieniu ramowym pomiêdzy
Parlamentem Europejskim a Komisj¹ Europej-
sk¹. Sk³adaj¹ siê na niego dwa elementy, wytycz-
ne przewodnicz¹cego, które zosta³y przedstawio-
ne w parlamencie dnia 7 wrzeœnia 2010 r., oraz
w³aœciwy plan, przygotowywany ju¿ w toku kon-
sultacji miêdzyinstytucjonalnych i dyskusji we-
wn¹trz Komisji. Na pewno pozytywnym aspek-
tem jest wprowadzenie elementu debaty nad
przygotowaniem programu dzia³añ Komisji
Europejskiej. Drug¹ kwesti¹, która powoduje, ¿e
ten dokument jest dla nas szczególny, jest to, ¿e
przygotowuje siê w nim plan dzia³ania Komisji
Europejskiej na rok, w którym Polska, w drugiej
jego po³owie, bêdzie sprawowa³a prezydencjê na
forum Rady Unii Europejskiej.

Komisja opar³a swój program na piêciu kluczo-
wych obszarach: po pierwsze, przezwyciê¿enie
kryzysu gospodarczego i nadanie przyspieszenia
o¿ywieniu, po drugie, przywrócenie wzrostu za-
trudnienia poprzez przyspieszenie reform przewi-
dzianych w programie Europa 2020, po trzecie,
budowanie przestrzeni wolnoœci, sprawiedliwoœci
i bezpieczeñstwa, po czwarte, rozpoczêcie nego-
cjacji w sprawie unowoczeœnienia bud¿etu Unii
Europejskiej i po pi¹te, wzmocnienie pozycji Unii
na scenie œwiatowej. Te dwa elementy s¹ zwi¹za-
ne z wejœciem w ¿ycie traktatu lizboñskiego.

Zasadniczo rz¹d popiera plany dzia³añ zawarte
w programie prac Komisji Europejskiej na rok
2011. Oczywiœcie s¹ takie elementy, które budz¹
nasz niepokój, czyli nie do koñca s¹ zbie¿ne z inte-
resami Polski, jak na przyk³ad wznowienie prac
nad zmian¹ dyrektywy o czasie pracy. Z jednej
strony Polska jest doœæ sceptyczna, z drugiej stro-
ny musimy pamiêtaæ, ¿e bêdziemy wtedy sprawo-
waæ prezydencjê i bêdziemy odpowiedzialni za
przygotowanie kompromisu. A wiêc bêdzie to dla
nas szczególna rola. Z jednej strony coœ, co nas do-
tyczy, budzi pewne nasze obawy, z drugiej strony
bêdziemy odpowiedzialni za to, aby znaleŸæ kon-
sensus pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, na-
wet je¿eli on bêdzie niezgodny z naszym interesem.

Spoœród wskazanych przez Komisjê prioryte-
tów dla Polski kluczowe znaczenie maj¹ kwestie
gospodarcze, a wiêc walka ze skutkami kryzysu,
kontynuacja prac nad zarz¹dzaniem gospodar-
czym, przywrócenie wzrostu zatrudnienia i reali-
zacja strategii „Europa 2020”. Pozosta³e kwestie,
takie jak budowanie przestrzeni wolnoœci i spra-
wiedliwoœci, bezpieczeñstwa czy zapewnienie
Unii wiod¹cych pozycji na arenie œwiatowej, sta-

nowi¹ sta³e elementy programu prac i priorytetów
Komisji Europejskiej.

Struktura tego dokumentu… Dwadzieœcia piêæ
spoœród czterdziestu inicjatyw strategicznych
wskazuje na priorytet zadañ ekonomicznych
w 2011 r. i dzia³ania te maj¹ s³u¿yæ zachowaniu
w³aœciwych proporcji pomiêdzy inicjatywami s³u-
¿¹cymi inteligentnemu wzrostowi gospodarcze-
mu a wzrostowi zrównowa¿onemu i inkluzywne-
mu, to jest w³¹czaj¹cemu, chodzi o to, aby wzrost
gospodarczy by³ elementem spajaj¹cym i w³¹cza-
j¹cym ró¿ne aspekty polityki gospodarczej i ró¿ne
segmenty gospodarki krajowej.

Tak jak wspomnia³em, realizacja tego programu
na rok 2011 bêdzie mia³a dla nas szczególne zna-
czenie z uwagi na fakt naszego przewodnictwa.

To mo¿e tyle tytu³em wstêpu. Je¿eli s¹ jakieœ
pytania, to oczywiœcie z przyjemnoœci¹ udzielê od-
powiedzi. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, kto chcia³by zadaæ… Ju¿ s¹

chêtni, proszê bardzo, najpierw Andrzejewski.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania prócz tego?
(G³os z sali: Chyba nie ma.)
To proszê bardzo, Szanowny Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, proszê przybli¿yæ to, co odnosi

siê do forum dotycz¹cego komitetu bazylejskiego,
i to, o czym pañstwo piszecie, to ulepszenie w ob-
szarze wymogów kapita³owych CRD4, dziêki któ-
remu bêdzie mo¿liwe wdro¿enie na terenie Unii
Europejskiej wyniku prac prowadzonych nad
normami prawa bankowego na forum miêdzyna-
rodowym przez ten komitet, oraz zmiany, jakie
przewiduje siê czy jakie odnotowujecie pañstwo,
rozumiem, ¿e za aprobat¹, bo to jest ten zakres
traktatu lizboñskiego, w przypadku którego jest
potrzebna jednomyœlnoœæ. Jakie zmiany w dyrek-
tywie w sprawie rynków i instrumentów finanso-
wych przewidujecie? To ta dyrektywa MiFID, chy-
ba coœ takiego, to oznaczenie przytoczy³em, zdaje
siê, nie bardzo precyzyjnie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Tak, MiFID.)

Mnie to bardzo interesuje zw³aszcza w kontekœ-
cie tych dyskusji, które mamy tutaj, o tych spre-
dach, o tych opcjach walutowych, o spekulacji ban-
kowej. Czy w tym zakresie nast¹pi¹, niezale¿nie od
strefy euro, bo g³ówny problem jest poza stref¹ eu-
ro,uregulowaniaprawawspólnotowego,którebêd¹
inkorporowane do polskiego systemu prawnego,
i jaki jest zakres planowanych zmian?

Je¿eli nie bardzo szczegó³owo mo¿e pan odpo-
wiedzieæ w tej chwili, to prosi³bym o odpowiedŸ na
piœmie.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:

Ja odpowiem na piœmie w kwestii zarówno re-
zolucji bazylejskiej, jak i nowelizacji dyrektywy
MiFID, odpowiedzi udzielê póŸniej na piœmie, s¹
to kwestie szczegó³owe, ja nawet nie mam przed
sob¹ materia³ów, musia³bym mieæ ewentualnie
projekt.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dobrze, nie bêdziemy wszystkim zabieraæ cza-

su, tej ogromnej liczbie ludzi zainteresowanych
na sali.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoki Se-
nat bardzo siê cieszy z tej formy pisemnej.)

W ka¿dym razie bêdê wdziêczny za udzielenie
informacji, bo to siê ³¹czy niejako z tym, o czym
mówiliœmy poprzednio, z uzdrowieniem i reform¹
systemu finansowania w Unii.

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

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, przedstawi³ pan piêæ g³ó-

wnych priorytetów pracy Komisji, które w moim
przekonaniu… Id¹c na tê salê, by³em przekonany,
¿e te priorytety bêd¹ pokrywa³y siê, przynajmniej
w jakiejœ czêœci, z priorytetami polskiej prezyden-
cji, tymi g³ównymi piêcioma, które zosta³y wska-
zane. Czy pan minister móg³by przedstawiæ nam,
jak to bêdzie realizowane w drugiej po³owie
2011 r.? Bo z jednej strony s¹ polskie priorytety,
a z drugiej strony s¹ g³ówne priorytety, o których
pan powiedzia³, Komisji Europejskiej: walka
z kryzysem, wzrost zatrudnienia, rozpoczêcie ne-
gocjacji bud¿etowych itd., itd. Jak to siê ma jedno
do drugiego i czy przypadkiem nie ma tu jakiegoœ
elementu rozmijania siê interesów Polski i ogólnie
interesów krajów Unii Europejskiej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:
Dziêkujê, Panie Senatorze za pytanie.
Oczywiœcie to s¹ dwa od siebie niezale¿ne do-

kumenty i one bêd¹ siê w pewnym zakresie rozmi-
ja³y. Aktywnoœæ Komisji Europejskiej jest o wiele
szersza, ona obejmuje zagadnienia pocz¹wszy od

kwestii gospodarczych, zarz¹dzania gospodar-
czego, poprzez politykê roln¹, poprzez wymiar
sprawiedliwoœci, a skoñczywszy na jakichœ kwe-
stiach zwi¹zanych, powiedzmy, ze sprawami ró-
wnoœciowymi, rynkiem wewnêtrznym. Tak ¿e za-
kres jest o wiele szerszy.

Polska jako kraj sprawuj¹cy prezydencjê tylko
w drugiej po³owie roku oczywiœcie si³¹ rzeczy
musi siê skoncentrowaæ na kilku wa¿nych
aspektach. I my dokonujemy takich analiz, w ja-
kim zakresie plan prac Komisji Europejskiej jest
spójny b¹dŸ niespójny z priorytetami polskiej
prezydencji.

Oczywiœcie pierwsza kwestia jest taka, ¿e nie
ma a¿ tak uwypuklonej polityki s¹siedztwa, g³ó-
wnie w kontekœcie Partnerstwa Wschodniego, ale
te¿ wiemy, ¿e pewne wydarzenia, szczególnie wy-
darzenia ostatnich tygodni, na pewno bêd¹ mia³y
na to jakiœ wp³yw.

Wydaje siê, ¿e ten aktualny nasz priorytet…
Pamiêtajmy ca³y czas, ¿e polskie priorytety s¹
w trakcie tak zwanej operacjonalizacji, to znaczy,
mamy wymienione pewne kwestie, które s¹ dla
nas istotne, ale zdajemy sobie sprawê, ¿e tu¿
przed objêciem prezydencji trzeba bêdzie doko-
naæ ponownej weryfikacji. Jeœli chodzi o kwestiê
kapita³u intelektualnego, to my siê doszukujemy
pewnych aspektów tego w planie prac Komisji, ale
naszym zdaniem, nie jest to wystarczaj¹co uwy-
puklone.

Jeœli chodzi o rynek wewnêtrzny, to dokument
jest poœwiêcony w du¿ej mierze zagadnieniom
ekonomicznym, gospodarczym, ale te¿ nie s¹
uwypuklone tak bardzo, jak my byœmy tego ocze-
kiwali, kwestie zwi¹zane z rynkiem wewnêtrznym
w takim sensie, aby kryzys finansowy nie by³ pre-
tekstem do protekcjonizmu.

Tak ¿e s¹ to dwa ró¿ne od siebie dokumenty.
My dokonujemy analiz, w jakim zakresie one s¹
spójne b¹dŸ niespójne. Bo takie niespójnoœci tak-
¿e s¹ i one s¹ nie do unikniêcia z przyczyn obiekty-
wnych, zwi¹zanych z tym, ¿e czêsto mamy inne
interesy ani¿eli Komisja Europejska.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Skurkiewicz chce dopytaæ. Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, wobec tego, jak rozumiem,

w czerwcu bêdzie siê kreowa³a polityka rz¹du czy
pañstwa polskiego, je¿eli chodzi o prezydencjê,
wtedy g³ówne obszary bêd¹ doprecyzowane. Czy
jest szansa, ¿e pewne akcenty zostan¹ przesuniê-
te na nieco inne czy zupe³nie inne obszary? Je¿eli
mamy sprawê Partnerstwa Wschodniego, to byæ
mo¿e w kontekœcie wydarzeñ w Afryce Pó³nocnej
akcenty zostan¹ przesuniête na wspó³pracê w ra-
mach partnerstwa pañstw Morza Œródziemnego,
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ale jest równie¿ szansa, aby na przyk³ad zintensy-
fikowaæ czy podj¹æ pewne dzia³ania, czy te¿ wy-
wrzeæ pewne naciski w zakresie spraw zwi¹za-
nych z wdra¿aniem pakietu energetyczno-klima-
tycznego, czy podj¹æ pewn¹ próbê renegocjacji,
oczywiœcie ze strony Polski.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Pakiet klimatyczny?)

Tak, klimatyczny.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: Akurat to nie jest
nasz g³ówny priorytet.)

No wiem. Dlatego mówiê, ¿eby po prostu… Bo
wiemy, jakie problemy nas czekaj¹ do roku 2020.
Dlatego chodzi o to, ¿eby podj¹æ pewne dzia³ania
ju¿ w ramach prezydencji, a póŸniej realizowaæ to
dalej, ¿eby uda³o siê pewne kwestie z³agodziæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:
Oczywiœcie, co do tego nie ma ¿adnych w¹tpli-

woœci.
Ja tylko mo¿e przypomnê, ¿e to, co my nazywa-

my priorytetami prezydencji, czyli tych piêæ g³ó-
wnych obszarów, to s¹ tylko tak zwane priorytety
ogólne. Jednak ka¿dy resort w ramach ka¿dej for-
macji Rady ma tak¿e swoje priorytety. I tak¿e pod
tym k¹tem byœmy musieli to analizowaæ. Ale zgo-
da, co do kwestii poruszonej w pytaniu pana se-
natora nie ma w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)
£agodnie pana potraktowa³a Wysoka Izba.

Energia pytajna wyczerpa³a siê wczeœniej.
I teraz, proszê pañstwa, chcia³bym poinformo-

waæ, ¿e marsza³ek Senatu skierowa³ program
prac Komisji Europejskiej na rok 2011 do Komisji
Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie tej komisji
odby³o siê 2 lutego.

Pan senator Edmund Wittbrodt przedstawi
przebieg tego posiedzenia czy wnioski z niego wy-
p³ywaj¹ce.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
My dzisiaj mieliœmy po raz kolejny okazjê s³u-

chania o programie pracy Komisji Europejskiej

bezpoœrednio z ust komisarza. I to spotkanie dzi-
siaj, jak s¹dzê, dowiod³o, ¿e takie spotkania s¹
niezwykle wa¿ne, bo pan komisarz Janusz Le-
wandowski powiedzia³ nam coœ, czego jak siê czy-
ta program w wersji pisanej, w³aœciwie nie da siê
wyczytaæ, a poza tym otworzy³ nam perspektywê
nie tylko roku 2011, ale te¿ d³u¿sz¹, dlatego ¿e to
wszystko siê wi¹¿e z perspektyw¹ bud¿etow¹ do
2020 r.

Tak jak pan marsza³ek powiedzia³, Komisja
Spraw Unii Europejskiej zajmowa³a siê progra-
mem prac Komisji na 2011 r. i zapozna³a siê z oce-
n¹, ze stanowiskiem rz¹du w tej sprawie. Spoty-
kaliœmy siê na pocz¹tku lutego. Trzeba przyznaæ,
¿e podstaw¹ opracowania programu prac Komisji
„Cele strategiczne na 2011 r.” by³a przyjêta
w ubieg³ym roku przez Komisjê Europejsk¹ Stra-
tegia Europa 2020, w której g³ówny nacisk po³o-
¿ono na wychodzenie z kryzysu oraz na sprosta-
nie wyzwaniom zwi¹zanym z globalizacj¹, z tym,
co siê wi¹¿e ze starzeniem siê spo³eczeñstw,
i z tym, co siê wi¹¿e z potrzeb¹ racjonalnego wyko-
rzystania zasobów.

Przyjêto trzy podstawowe priorytety maj¹ce
prowadziæ do osi¹gniêcia celów strategii. Wœród
nich jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy, na
innowacjach, czyli tak zwany inteligentny rozwój,
nastêpny to promowanie gospodarki efektywniej
wykorzystuj¹cej zasoby, czyli gospodarki zrówno-
wa¿onej, oraz wzmacnianie gospodarki charakte-
ryzuj¹cej siê wysokim zatrudnieniem oraz spój-
noœci¹ ekonomiczn¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹.
Myœlê, ¿e ten aspekt jest niezwykle wa¿ny. Jest to
zapisane na ten rok i wiele mówi³ o tym komisarz
Janusz Lewandowski.

Komisja Europejska w programie dotycz¹cym
pracy w 2011 r. uwzglêdnia przede wszystkim
piêæ kluczowych zadañ Unii, wymienionych
w orêdziu o stanie Unii Europejskiej sformu³owa-
nym we wrzeœniu przez przewodnicz¹cego Komi-
sji Europejskiej. To s¹ te zadania, o których mówi³
pan minister Szpunar, wiêc ja tylko powiem, ¿e
dotyczy to kryzysu gospodarczego, zatrudnienia,
budowania przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa
i sprawiedliwoœci, dotyczy to bud¿etu i wreszcie
globalnej areny funkcjonowania, dzia³ania i od-
dzia³ywania Unii Europejskiej.

Komisja senacka – ja nie bêdê tego omawia³
bardzo szczegó³owo – nie trac¹c oczywiœcie z pola
widzenia interesów Unii jako ca³oœci, stara³a siê
patrzeæ na cele przedstawione w programie rów-
nie¿ z punktu widzenia interesów Polski, polskie-
go przewodnictwa i zadañ, które Polska bêdzie
musia³a realizowaæ.

Obok wiod¹cych problemów finansowych
i ekonomicznych, o których dzisiaj wiele powie-
dzieliœmy, jednym z najistotniejszych zagadnieñ
z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia
interesów Polski jest kszta³t wspólnej polityki
rolnej. Stwierdzamy, ¿e choæ od kilku lat zapo-
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wiadana jest reforma wspólnej polityki rolnej, to
Komisja Europejska w 2011 r. nie planuje zna-
cz¹cych prac w tej dziedzinie. Wspomnienie
o wspólnej polityce rolnej jedynie w zwi¹zku
z problematyk¹ zrównowa¿onego rozwoju mo¿na
uznaæ za pewne zmarginalizowanie tej proble-
matyki. W 2011 r. Komisja Europejska ma
przedstawiæ koncepcjê efektywnej gospodarki
zasobami, w której rolnictwo ma byæ uwzglêdnio-
ne wraz z innymi dziedzinami, z energetyk¹,
z transportem i z rybo³ówstwem, czyli w pakiecie.
Ponadto w programie podkreœlono, ¿e kluczowy-
mi kwestiami, branymi pod uwagê podczas do-
konywania przegl¹du wspólnej polityki rolnej,
bêd¹ innowacyjnoœæ i programowanie zrówno-
wa¿onego wykorzystania zasobów naturalnych,
czyli to te¿ bêdzie kompleksowe spojrzenie. A to,
¿e zwróci siê uwagê na innowacyjnoœæ, powinno
cieszyæ, jak mi siê wydaje. Nie wspomina siê je-
dnak o tak istotnych sprawach, jak wyrównanie
wsparcia p³atnoœciami bezpoœrednimi, o tym te¿
rozmawialiœmy, wyrównanie ró¿nic miêdzy kra-
jami cz³onkowskimi oraz relacje miêdzy pier-
wszym i drugim filarem tej polityki.

Inna dziedzina, niezwykle istotna dla Polski, to
energetyka. Bêdzie ona rozpatrywana przy okazji
omawiania koncepcji efektywnej gospodarki za-
sobami, gdy¿ Komisja Europejska przywi¹zuje
wielk¹ wagê do efektywnego wykorzystania zaso-
bów w obszarze energii. Ma to sprzyjaæ stopniowe-
mu przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej.

Dla Polski kluczow¹ spraw¹ jest to, aby Komi-
sja Europejska uwzglêdni³a zró¿nicowane uwa-
runkowania i poziom rozwoju poszczególnych
pañstw europejskich. My wielokrotnie mówiliœmy
o tym na posiedzeniu komisji, tak¿e tutaj o tym
rozmawiamy. Zreszt¹ takie s¹ propozycje Polski,
jest tylko kwestia tego, w jaki sposób zostan¹ one
uwzglêdnione w decyzjach koñcowych.

Inicjatywy Komisji Europejskiej w dziedzinie
polityki energetycznej planowane na 2011 r. doty-
cz¹ g³ównie wewnêtrznych aspektów tej polityki,
chodzi o poprawê efektywnoœci energetycznej
i nisk¹ emisjê. W ocenie naszej komisji nieco za-
niedbuje siê wymiar zewnêtrzny polityki energe-
tycznej.

Je¿eli chodzi o przestrzeñ wolnoœci, bezpie-
czeñstwa i sprawiedliwoœci, to Komisja Europej-
ska zapowiada przede wszystkim kontynuacjê
prac rozpoczêtych w 2010 r. Sami jesteœmy tu
œwiadkami tego, ¿e rzeczywistoœæ nieoczekiwanie
wkroczy³a w te plany, bo sytuacja w Afryce
Pó³nocnej zmusza do potraktowania jako priory-
tetu na przyk³ad kwestii imigracji do Unii Euro-
pejskiej.

Na zakoñczenie chcia³bym podkreœliæ, ¿e w sy-
tuacji kryzysu w Europie i na œwiecie naturalne
jest to, ¿e dominuj¹ w tym programie kwestie

zwi¹zane ze wzrostem gospodarczym, o¿ywie-
niem jednolitego rynku. Niezale¿nie od tego bar-
dzo wa¿ne jest to, w jaki sposób te elementy stra-
tegiczne, zadania oznaczone jako priorytety bêd¹
wa¿one. Na tym chcia³bym zakoñczyæ sprawozda-
nie komisji. Jeszcze raz informujê, ¿e komisja
szczegó³owo zapozna³a siê i z programem, i z opi-
ni¹ rz¹du, i przyjê³a to do wiadomoœci.

Gdyby pan marsza³ek pozwoli³, to ja bym mo¿e
jeszcze dopowiedzia³ s³owo. By³o tu pytanie pana…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W tym momencie pan senator rozpoczyna dys-

kusjê, do której nikt siê nie zapisa³. W tej sytuacji
bêdzie jeden dyskutant.

Otwieram dyskusjê.
(Senator Piotr Zientarski: Mieliœmy g³osowaæ.

Szkoda czasu.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Ja nie chcê…)
A, jeszcze senator Gruszka. Dobrze.
To proszê bardzo, Panie Senatorze, to jest dru-

ga faza.

Senator Edmund Wittbrodt:
Ja bym powiedzia³ tak, mo¿e nie tyle rozpo-

cz¹³bym dyskusjê, ile powiedzia³bym o takiej spra-
wie. Gdy œledzi siê, w jaki sposób te elementy wa¿-
ne, strategiczne, priorytetowe, artyku³owane przez
poszczególne pañstwa, realizowane s¹ w Unii Eu-
ropejskiej, to okazuje siê, ¿e w ró¿nych zapisach
nie jest wprost widoczne to, ¿e ten temat siê w nich
mieœci. Mówimy chocia¿by o strategicznym pro-
jekcie Europa 2020. To jest bardzo obszerny, bar-
dzo pojemny projekt, w nim mieœci siê to, o czym
my mówimy, mieœci siê kapita³ intelektualny, je-
dnolity rynek. Tak¿e wtedy gdy mówi siê o bud¿e-
cie, o nastêpnej perspektywie, o perspektywie
2014–2020, nie da siê unikn¹æ dyskusji o wspól-
nej polityce rolnej i o wielu sprawach, o których tu
rozmawialiœmy i o których mówi³ pan komisarz Ja-
nusz Lewandowski. To s¹ powi¹zane sprawy i one
wszystkie w jakiœ sposób s¹ brane pod uwagê.

Ja muszê chyba przypomnieæ to, o czym mówi-
³em, kiedy rozmawialiœmy o polskich prioryte-
tach, bo by³o takie spotkanie. Otó¿ oko³o 80%
spraw, które s¹ podejmowane i realizowane
w czasie prezydencji, to s¹ sprawy strategiczne,
wspólne, projektowane przez Komisjê Europej-
sk¹. Tam jest byæ mo¿e trochê miejsca, 10%, na
sprawy, które dotycz¹ pañstwa prowadz¹cego,
przewodnicz¹cego, czyli sprawuj¹cego prezyden-
cjê, ale musi byæ te¿ miejsce dla trio, bo my wspól-
nie z Dani¹ i Cyprem te¿ ustalamy pewne sprawy,
które chcemy wspólnie w czasie tych osiemnastu
miesiêcy realizowaæ. To trzeba jakoœ pogodziæ. Do
tego jeszcze s¹ te sprawy gor¹ce, pojawiaj¹ce siê
ad hoc, niektórzy oceniaj¹, ¿e jest to 15%, czasem
mo¿e nawet 20%, bo ró¿ne s¹ sytuacje. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Gruszka.
(Senator Piotr Andrzejewski: Teraz pytania.)
Nie, tu nie ma pytañ, nie ma takiego punktu.

Proszê nie zmieniaæ regulaminu, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uwa¿am,¿enamiejscuwtrakciedyskusjinad…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo, pan senator Gruszka.)
Otó¿ na miejscu jest powiedzenie o tym, ¿e nie

tylko nasza Izba interesuje siê tymi sprawami, ale
tematem interesuj¹ siê równie¿ samorz¹dy. Sa-
morz¹d województwa œl¹skiego do prezydenta
Rzeczypospolitej, Sejmu Rzeczypospolitej, Sena-
tu i Rady Ministrów wystosowa³ apel w sprawie
wsi i rolnictwa. Pragnê go przytoczyæ.

„Sejmik Województwa Œl¹skiego zwraca siê
z apelem do w³adz Rzeczypospolitej o podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do uznania spraw wsi i rol-
nictwa za jeden z polskich priorytetów w Unii Eu-
ropejskiej.

Polska dla swojej prezydencji w Unii Europej-
skiej w 2011 r. zaproponowa³a piêæ priorytetów: po
pierwsze, negocjacje nowej perspektywy finanso-
wej; po drugie, rynek wewnêtrzny; po trzecie, sto-
sunki z pañstwami Europy Wschodniej, po czwar-
te, polityka energetyczna Unii Europejskiej; po
pi¹te, wspólna polityka bezpieczeñstwa i obrony.

Z niepokojem zauwa¿amy, ¿e wœród deklaro-
wanych priorytetów polskiej prezydencji nie zna-
laz³y siê sprawy wsi i rolnictwa. Jeszcze mo¿na
i trzeba uzupe³niæ polskie priorytety o rolnictwo
i sprawy wsi. To w³aœnie w 2011 r., w czasie pol-
skiej prezydencji zapadn¹ w Brukseli decyzje co
do przysz³oœci wspólnej polityki rolnej w Unii Eu-
ropejskiej. Polska z racji swojego wielkiego poten-
cja³u rolniczego powinna aktywnie kreowaæ
wspóln¹ politykê roln¹ w Unii Europejskiej, po-
winna przewodziæ w dzia³aniach na rzecz wsi i rol-
ników. Dzisiaj ¿ywnoœæ staje siê dobrem strategi-
cznym. Bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe jest nie
mniej wa¿ne ni¿ bezpieczeñstwo energetyczne.
Tak w jednym, jak i w drugim obszarze Polska
winna odgrywaæ wiod¹c¹ rolê. Dlatego zwracamy
siê do prezydenta, Sejmu, Senatu i Rady Mini-
strów o uznanie wsi i rolnictwa za jeden z kluczo-
wych priorytetów prezydencji polskiej”.

Podpisa³ przewodnicz¹cy sejmiku wojewódz-
twa œl¹skiego.

Szanowni Senatorowie! Na Œl¹sku wa¿ne jest
bezpieczeñstwo energetyczne wynikaj¹ce z tego,
¿e wydobywany tam wêgiel przetwarzamy w ener-
giê elektryczn¹, ale proszê zauwa¿yæ, ¿e tak ener-

getyczne, tak uprzemys³owione województwo, ja-
kim jest województwo œl¹skie, interesuje siê rów-
nie¿ bezpieczeñstwem ¿ywnoœciowym, o którym
to w apelu by³a mowa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê, Wysoki Senacie.
Czy pan minister chcia³by siê ustosunkowaæ

do dyskusji?
(Komisarz do spraw Programowania Finanso-

wego i Bud¿etu w Komisji Europejskiej Janusz Le-
wandowski: Nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, stwierdzam, ¿e Senat zakoñ-

czy³ debatê nad programem prac Komisji Euro-
pejskiej na rok 2011.

W tym momencie przechodzê do punktu trze-
ciego, który w pewnym momencie, za chwilê, bê-
dzie wymaga³ g³osowania, wiêc prosi³bym, ¿eby
na sali by³o kworum, by to g³osowanie by³o
wi¹¿¹ce.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst jest w druku nr 1107, a sprawozdania
komisji w drukach nr 1107A i 1107B.

Komisja Ustawodawcza dostrzeg³a potrzebê
wprowadzenia zmian legislacyjnych wykracza-
j¹cych poza materiê ustawy i na podstawie art. 69
ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawi³a wniosek
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej. Wniosek
ten wraz z projektem jest w druku nr 1118. Przy-
pominam, ¿e ten wniosek o podjêcie inicjatywy
przedstawiany jest przez sprawozdawcê wraz ze
sprawozdaniem komisji, a potem Senat musi za-
decydowaæ, czy ten wniosek przyj¹æ. Je¿eli byœmy
tego nie podjêli, oznacza³oby to skierowanie pro-
jektu do rozpatrzenia w innym trybie.

Pan senator Zientarski bêdzie ³askaw przed-
stawiæ pierwsze sprawozdanie, Komisji Ustawo-
dawczej.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu

24 lutego rozpatrzy³a skierowan¹ przez mar-
sza³ka Senatu ustawê o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny i przedstawi³a projekt uchwa³y Senatu,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
tekstu ustawy.

Wysoki Senacie, postaram siê krótko zrekapi-
tulowaæ istotê rzeczy. Nasza inicjatywa… To wy-
jaœni to wprowadzenie oraz potrzebê g³osowania,
o którym przed chwil¹ mówi³ pan marsza³ek. My
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jako Senat przygotowaliœmy inicjatywê, która na-
zywa³a siê „darowizna na wypadek œmierci”
– umowa cywilnoprawna miêdzy ¿yj¹cym przy-
sz³ym spadkodawc¹ i przysz³ym spadkobierc¹,
która mia³aby zafunkcjonowaæ oczywiœcie po
œmierci spadkodawcy. Istot¹ tego uregulowania
by³o to, ¿eby na przyk³ad firma rodzinna, która
by³aby oznaczona co do to¿samoœci, co do kon-
kretów, czy jakiœ inny konkretny przedmiot spad-
ku… Chodzi³o o to, ¿eby by³a pewnoœæ co do tego,
i¿ na przyk³ad firma rodzinna bêdzie po œmierci
danej osoby w³asnoœci¹ obdarowanego.

W trakcie podejmowania naszej inicjatywy w Se-
jmie rz¹d wprowadzi³ inicjatywê tak zwanego zapisu
windykacyjnego jako zapisu niejako konkurencyj-
nego. Ale ostatecznie, po analizach okaza³o siê, ¿e
nowa instytucja zapisu windykacyjnego wcale nie
jest konkurencyjna, a wrêcz mo¿e istnieæ niezale¿-
nie. Dlatego my poparliœmy zapis windykacyjny, po-
legaj¹cy na tym… Oczywiœcie jest to instytucja pra-
wa spadkowego, to nie jest zobowi¹zanie, to nie jest
darowizna. Postêpowanie spadkowe polega na tym,
¿e…toznaczyprzygotowanie, testowaniewogólepo-
lega na tym, ¿e testator do koñca swego ¿ycia w ka¿-
dej chwili mo¿e zmieniæ swoj¹ wolê. A ta umowa na
wypadek œmierci takiej mo¿liwoœci nie daje. Ta oso-
ba,która jestobdarowana,mapewnoœæ,poniewa¿ tê
darowiznê mo¿na odwo³aæ tylko w wypadku ra¿¹cej
niewdziêcznoœci. Imyuznaliœmy, ¿e tenzapiswindy-
kacyjny absolutnie zas³uguje na akceptacjê.

Wprowadziliœmy niewielkie poprawki. Ale ¿eby
jednoczeœnie, ¿e tak powiem, poprzeæ czy urato-
waæ, czy te¿ doprowadziæ do fina³u sprawê daro-
wizny na wypadek œmierci, czyli tê nasz¹ inicjaty-
wê senack¹, pierwotn¹, nie mo¿na wprowadziæ
poprawek, poniewa¿ wychodzi³oby to poza mate-
riê ustawy, czyli ustawa by³aby niekonstytucyj-
na, ta droga sejmowa nie przebieg³aby zgodnie
z zasadami. Dlatego te¿ istnieje potrzeba noweli-
zacji i w³aœnie odrêbnego g³osowania, o co proszê,
a¿eby móc wprowadziæ równie¿ tê drug¹ inicjaty-
wê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie! Jestem w bardzo trudnej sy-

tuacji, poniewa¿ przed g³osowaniem musi byæ je-
szcze sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, a senator sprawozdaw-
ca z Ma³opolski, senator Cichoñ, przyjdzie za
oko³o siedem do oœmiu minut. W zwi¹zku z tym
niestety…

(Rozmowy na sali)
Regulamin…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, ja dzwoni³em i wiem, ¿e ten czas skróci³
siê do piciu minut, a nawet do czterech.)

No dobrze. Jest to istotne przyœpieszenie.

Proszê pañstwa po tym sprawozdaniu bêdzie-
my mogli przyst¹piæ do g³osowania nad tym ele-
mentem…

(Rozmowy na sali)
(G³osy z sali: Jeszcze pytania.)
Zaraz bêd¹ pytania. No tak, tylko ¿e czekamy…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, jeszcze pyta-

nia…)
Dobrze. To w takim razie… Ja nie wiem, czy…

Je¿eli ktoœ ewentualnie ma pytania tylko do sena-
tora Zientarskiego, to proszê bardzo.

(G³osy z sali: Mamy, mamy.)
Senator Wojciechowski. Kto jeszcze ma pyta-

nia? Senator Andrzejewski. To wykorzystujemy
ten czas.

(G³os z sali: A mo¿e do ministra?)
(Rozmowy na sali)
Dobrze, dobrze, proszê. Wojciechowski, An-

drzejewski maj¹ pytania.
Panie Senatorze, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê o ci-

szê, Wysoka Izbo.)
Panie Senatorze, w przypadku tego rodzaju za-

pisów zawsze pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci co do za-
chowku, co do tego, czy zapis jest zapisem na po-
czet schedy spadkowej, czy jakieœ takie jeszcze in-
ne… Pan jest doskona³ym prawnikiem, wiêc pro-
si³bym o wyjaœnienie tej kwestii. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Andrzejewski. Bêdzie pan ³askaw, Pa-

nie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o przybli¿enie

tego, w jakim zakresie niezrealizowana jest ta
mo¿liwoœæ inter vivos czy mortis causa rozstrzyg-
niêcia w drodze darowizny zapisu w obowi¹zu-
j¹cym prawie. Bo w moim przekonaniu ta ca³a ini-
cjatywa to jest superfluum, to jest pomno¿enie by-
tów ponad potrzebê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
W³aœciwie mogê odpowiedzieæ wspólnie, bo py-

tania pana senatora Wojciechowskiego i pana se-
natora Andrzejewskiego zmierzaj¹ do tego samego.

Wysoka Izbo, ustawa wprowadza dwa rodzaje
zapisów. Ten stary zapis, dotychczasowy, to jest
tak zwany zapis zwyk³y. Zapis windykacyjny pole-
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ga na tym, ¿e nie ma roszczenia… Bo w przypadku
zapisu zwyk³ego jest roszczenie do spadkobiercy
o wydanie okreœlonego przedmiotu, który jest
przedmiotem zapisu. W przypadku zapisu windy-
kacyjnego w momencie œmierci, w momencie ot-
warcia spadku, zapisobiorca staje siê w³aœcicie-
lem okreœlonego przedmiotu. Tak ¿e to jest zasa-
dnicza ró¿nica. To jest nowa instytucja…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma superfluum…
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma.)
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora spra-

wozdawcy? Nie ma. W takim razie og³aszam…
(SenatorPiotrAndrzejewski: Jak toniema?S¹…)
Panie Senatorze...

Senator Piotr Andrzejewski:
Wobec tego dana osoba staje siê w³aœcicielem

nie z mocy prawa, tylko…
(SenatorPiotrZientarski: Zmocyprawaw³aœnie.)
Z mocy prawa? Czy w zwi¹zku z tym wady oœ-

wiadczenia woli s¹ argumentem, jaki mo¿na sta-
wiaæ przeciwko stwierdzeniu deklaratoryjnemu
i podwa¿aæ sam zapis na takiej samej zasadzie, ja-
ka dotyczy oœwiadczeñ woli w trybie dziedziczenia
mortis causa?

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e prze-

pisy ogólne dotycz¹ce wad oœwiadczenia woli do-
tycz¹ wszelkich oœwiadczeñ woli. Tak wiêc oczy-
wiœcie, ¿e tak.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator
Wojciechowski…)

Senator Piotr Andrzejewski:
Chwileczkê. Jaki bêdzie wobec tego praktyczny

tryb dzia³ania? Umieram i coœ zapisujê… Proszê
opisaæ dzia³ania, jakie doprowadz¹ do ujawnienia
mojego tytu³u w rejestrze handlowym… Bo to do-
tyczy udzia³ów firmie w wielu przypadkach.

(Senator Piotr Zientarski: Wtedy trzeba wykazaæ
konkretne wady oœwiadczenia woli. Czy przymus,
czy b³¹d, czy…)

Ja o coœ innego pytam. Pytam o to, w którym
momencie bêdzie to zapis egzekwowalny po
œmierci. Bo rozumiem, ¿e niepotrzebne jest
stwierdzenie nabycia praw do spadku. Tak?

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
W zwi¹zku z tym tego dotyczyæ bêdzie osobne

postanowienie s¹du. Jaki bêdzie algorytm dzia-
³ania?

(Senator Piotr Zientarski: Proceduralny…)

Bo je¿eli bez stwierdzenia nabycia spadku robi-
my nagle… Tu niepotrzebne jest stwierdzenie na-
bycia spadku, czyli jest to odrêbne stwierdzenie
zapisu windykacyjnego. Bo to s¹... Jednym s³o-
wem, mo¿na pomin¹æ ca³y tryb spadkobrania,
a spadkobranie...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie
Mecenasi, proszê mi tu nie prowadziæ sporów we-
wn¹trzprawnych.)

To nie jest spór, tym bardziej nie jest to k³ótnia.
Jest to próba wyjaœnienia, Panie Marsza³ku,
wszystkich konsekwencji proponowanych roz-
wi¹zañ prawnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mamy posiedzenie. Piêæ minut siê przeci¹ga,

Panie Senatorze…
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Nawet w trakcie

g³osowania mogê siê w razie czego dopytaæ, ¿eby
mi wyjaœniono sens tego, nad czym g³osujê.)

Panie Senatorze Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Ja mogê doœæ obszerny referat wyg³osiæ na te-

mat zapisu windykacyjnego, jeœli taka potrzeba
istnieje. Ale mamy to w materia³ach…

(Senator Piotr Andrzejewski: W tej chwili mamy
tryb ekstraordynaryjny w zwi¹zku z t¹ inicjatyw¹.
Proszê wiêc o przybli¿enie tego, nad czym bêdê
g³osowa³. Wstrzymam siê od g³osowania, jeœli nie
uzyskam tych wyjaœnieñ.)

Panie Senatorze, ja to sobie wyobra¿am w ten
sposób: po prostu istnieje wpis roszczenia do
ksiêgi wieczystej. Tak to rozumiem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kieres siê zg³asza³.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Udzielam pa-

nu g³osu.
(Senator Leon Kieres: Ale ja nie jestem sprawo-

zdawc¹.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie szkodzi.

Marsza³ek udzieli³…)
Udzieli³em panu g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
W przypadku dziedziczenia mortis causa…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê pañ-

stwa, pan senator Kieres mówi. Proszê o ciszê.)
Je¿eli na przyk³ad dziedziczê przedsiêbior-

stwo lub te¿ tytu³y uczestnictwa w spó³ce, a wiêc
udzia³y lub akcje, to kodeks spó³ek handlowych
mówi dok³adnie, w jakim trybie nabywaj¹cy te
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udzia³y lub akcje powinien zg³osiæ w s¹dzie reje-
strowym. S¹d rejestrowy… Jeœli ja przychodzê
z dokumentami, czyli ze œwiadectwem zgonu
i z zapisem testamentowym mortis causa, mówiê,
¿e nale¿y mi siê na przyk³ad dwadzieœcia akcji
w konkretnej spó³ce i wnoszê do s¹du rejestro-
wego o wpisanie mnie jako wspólnika z tymi
dwudziestoma akcjami, to s¹d wszczyna, Panie
Mecenasie...

(Senator Piotr Andrzejewski: S¹d dopiero…)
Tak, s¹d wszczyna postêpowanie. I ka¿dy, kto

ma w tym interes, mo¿e braæ udzia³ w tym postê-
powaniu, mo¿e zg³osiæ sprzeciw w zwi¹zku z wpi-
sem tych akcji. I to postêpowanie toczy siê a¿ do
wydania prawomocnego postanowienia o wpisa-
niu nowego wspólnika do kategorii wspólników
z okreœleniem, ile akcji, jeœli s¹ to akcje na okazi-
ciela… Bo jeœli chodzi³oby o akcje imienne, to
sprawy w zasadzie by nie by³o. Kodeks postêpo-
wania cywilnego i kodeks spó³ek handlowych bê-
d¹ mia³y tutaj pe³ne zastosowanie, tak¿e gdy idzie
o zg³aszanie, powiem kolokwialnie, protestów wo-
bec objêcia akcji czy nabycia na przyk³ad nieru-
chomoœci. Wtedy z kolei notariusz bêdzie prowa-
dzi³… Bo potem nastêpuje wpis prawa w³asnoœci
nieruchomoœci do ksiêgi wieczystej. W postêpo-
waniu wieczystoksiêgowym ka¿dy bêdzie móg³
zg³osiæ swoje roszczenia na przyk³ad do dziedzi-
czonej przez kogoœ innego nieruchomoœci. W ten
sposób…

(Senator Piotr Zientarski: Ja odpowiada³em tyl-
ko co do zapisu windykacyjnego. Tak ¿e bardzo
dziêkujê panu senatorowi, ¿e poszerzy³… Ja
chcia³em to ewentualnie podczas g³osowania…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeœli pan marsza-
³ek pozwoli, to ja zapytam, czy dobrze zrozumia-
³em. Bo byæ mo¿e Ÿle…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To proszê o pytanie. Pan senator Wojciechow-

ski ma jeszcze… Ca³y czas czekamy zreszt¹ na se-
natora sprawozdawcê, proszê pañstwa, dlatego
jestem…

Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w zwi¹zku z tym algorytm

dzia³añ by³by taki. Nie mogê pójœæ z aktem zgonu
i z samym zapisem notarialnym nawet i realizo-
waæ prawa…

(Senator Piotr Zientarski: To musi byæ w formie
aktu notarialnego.)

Chwileczkê. Muszê przedtem uzyskaæ, skoro
jest to komplementarne…

(Senator Piotr Zientarski: O, jest senator spra-
wozdawca.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, za karê bêdzie pan musia³ zjeœæ dzisiaj dzie-
siêæ p¹czków.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
przecie¿ przyjemnoœæ…)

Musi byæ postanowienie deklaratoryjne s¹du
o stwierdzeniu istnienia zapisu. Czy jest to zbêd-
ne w tym przypadku… Mam tylko akt zgonu, akt
notarialny, jest kodeks spó³ek handlowych i pro-
cedury. Czy potrzebne jest jednoczeœnie, jak przy
stwierdzeniu praw do spadku, stwierdzenie praw
z zapisu windykacyjnego? Wed³ug mnie jest po-
trzebne stwierdzenie zapisu windykacyjnego
w trybie deklaratoryjnym przed s¹dem spadko-
wym, a dopiero póŸniej nastêpuje realizacja tego
zapisu w trybie, o którym mówi³ pan senator pro-
fesor Kieres. Czy pan podziela ten pogl¹d?

Senator Piotr Zientarski:

Ja myœlê, ¿e nie jest potrzebne, tym bardziej...
(SenatorPiotrAndrzejewski:Nie jestpotrzebne?)
Uwa¿am, ¿e nie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem. Bêdê

g³osowa³ przeciw.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marsza³ku,

czy mo¿na prosiæ, ¿eby by³o ciszej?)
Panie Senatorze, przypominam, ¿e w tej chwili

stwierdzenie nabycia spadku mo¿na za³atwiæ
u notariusza. A jest oblig zapisu windykacyjnego
w formie aktu notarialnego, pod rygorem niewa¿-
noœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Zbigniew Cichoñ bêdzie ³askaw

przedstawiæ sprawozdanie Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Komisja praw cz³owieka na swoim posiedzeniu
postanowi³a zaakceptowaæ ten projekt z drobny-
mi zmianami. Najistotniejsza zmiana zapropono-
wana przez komisjê, która dotyczy w³aœnie insty-
tucji zapisu windykacyjnego, sprowadza siê do te-
go, aby zapis ten móg³ byæ dokonany nie tylko
w formie aktu notarialnego, ale równie¿ w formie
testamentu.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Przepraszam bardzo, momencik. Drodzy Pañ-
stwo, bardzo proszê o uspokojenie nastrojów.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
nie s³ychaæ.)

W³aœnie o to chodzi.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Z mikrofonem coœ nie tak.)
(Rozmowy na sali)
Mikrofony s¹ w³¹czone, proszê pañstwa, a na

sali akustyka jest bardzo dobra.
Proszê wyciszyæ emocje, bardzo proszê o spo-

kój, bo zacznê zwracaæ uwagê, wpisywaæ do pro-
toko³u.

Proszê pañstwa, przed nami jeszcze dosyæ du¿o
g³osowañ…

(G³os z sali: Karaæ!)
Proszê?
(G³os z sali: Karaæ bêdziemy.)
Tak, bêdziemy karaæ.
Panie Senatorze, naprawdê bardzo proszê

o wyciszenie emocji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ja g³os mam donoœny, mam nadziejê.
Tak wiêc, proszê pañstwa, propozycja zmiany

siê sprowadza do tego, ¿eby sporz¹dzenie zapisu
windykacyjnego – czyli takiego, na mocy którego
testator dokonuje rozporz¹dzenia konkretnym
przedmiotem swojego maj¹tku w sposób definity-
wny, co oznacza, ¿e ten przedmiot maj¹tku prze-
chodzi bezpoœrednio na spadkobiercê – by³o sku-
teczne nie tylko w sytuacji, kiedy jest sporz¹dzony
w formie aktu notarialnego, ale równie¿ w innej
formie zastrze¿onej dla testamentu, czyli równie¿
w formie zapisu w³asnorêcznego. Uzasadnienie
by³o takie, ¿e w spo³eczeñstwie jest przekonanie
co do tego, ¿e sporz¹dzenie testamentu w³asnorê-
cznego jest skuteczne, jest tak samo wa¿ne jak
sporz¹dzenie go notarialnie. Zreszt¹ ca³a instytu-
cja, któr¹ zamierzamy tutaj wprowadziæ, zmierza
do uszanowania powszechnego przekonania lu-
dzi, którzy testuj¹ równie¿ w drodze zapisu w³as-
norêcznego, ¿e je¿eli zadysponuj¹ okreœlonym
przedmiotem ze swojego maj¹tku, to bêdzie to
skuteczne. Regulacje prawne, które obowi¹zuj¹
do dzisiaj, niestety, nie respektuj¹ tego w pe³ni
i takie rozporz¹dzenia s¹ traktowane jako doty-
cz¹ce czêœci udzia³u. Powoduje to koniecznoœæ
powo³ywania bieg³ych dla oszacowania, jakiej
procentowej wartoœci w stosunku do ogólnej ma-
sy spadku dotyczy rozporz¹dzenie. A ono brzmi
na przyk³ad w ten sposób: synowi zapisujê 3 ha
pola, po³o¿one – dajmy na to – pod takim a takim
lasem, a córce zapisujê mercedesa. Taki przyk³ad
podawa³em podczas posiedzenia komisji. Taki za-
pis powoduje przed³u¿enie postêpowania spad-
kowego, a tak¿e problemy prawne zwi¹zane z oce-

n¹, czy jest to rozporz¹dzenie testamentowe, czy
jest to zapis testamentowy. Teraz bêdzie to uregu-
lowane, bêdzie powiedziane, ¿e jest to zapis, który
ma ten skutek, ¿e z chwil¹ œmierci testatora po-
woduje przejœcie konkretnego przedmiotu wymie-
nionego w rozporz¹dzeniu testamentowym na
konkretn¹ osobê w nim wskazan¹.

Pozosta³e zmiany, które zamierzamy tutaj
wprowadziæ, w³aœciwie maj¹ charakter czysto re-
dakcyjny, w zwi¹zku z tym nie bêdê ich omawia³.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Teraz mamy pytania.
Pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie wiem, czy pan s³ysza³, Panie Senatorze, po-

przednie pytania i czy podziela pan pogl¹d, ¿e
w takich kwestiach niepotrzebne jest postêpowa-
nie cywilne przed s¹dem spadkowym, tylko decy-
duje samo oœwiadczenie woli, no i jest akt zgonu
oraz kodeks spó³ek handlowych. A moje zdanie
i moje w¹tpliwoœci dotyczy³y tego, ¿e najpierw je-
dnak powinno byæ postêpowanie przed s¹dem
spadkowym. Mo¿e nie chodzi tu o jakiœ tytu³ ogól-
ny, ale o deklaratoryjne stwierdzenie istnienia te-
go zapisu, w ogóle prawid³owoœci testowania
w danym zakresie czy prawid³owoœci zapisu win-
dykacyjnego za ¿ycia. Je¿eli tak nie jest, to proszê
mi o tym powiedzieæ, bo to bêdzie znaczy³o, ¿e
moglibyœmy popsuæ system prawny, i wtedy bêdê
g³osowa³ przeciw.

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Generalnie rzecz bior¹c, to, co pan senator

przedstawi³…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê pañ-

stwa, Panie Senatorze Augustyn, bardzo proszê,
naprawdê… Pozwólmy senatorom kontynuowaæ
dyskusjê.)

To zastrze¿enie, które przedstawi³ pan senator,
by³o akuratne, ale tylko do pewnego momentu,
mianowicie do czasu, kiedy wprowadziliœmy
zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e stwierdzenie naby-
cia spadku mo¿e byæ dokonane przed notariu-
szem. Oczywiœcie jest to mo¿liwe w sytuacji, kiedy
nie ma w¹tpliwoœci co do wa¿noœci testowania.
W sytuacji, kiedy jest taka w¹tpliwoœæ, to oczywi-
œcie notariusz nie mo¿e sporz¹dziæ poœwiadczenia
nabycia spadku, tylko skieruje strony na drogê
postêpowania s¹dowego. Przecie¿ mo¿e siê zda-
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rzyæ tak, ¿e przed notariuszem stawi¹ siê strony
tego¿ postêpowania i oka¿e siê, ¿e istnieje spór co
do wa¿noœci rozporz¹dzenia. Jak powiedzia³em,
wtedy oczywiœcie notariusz nie mo¿e tego roz-
strzygaæ, tylko strony musz¹ wst¹piæ na drogê po-
stêpowania s¹dowego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Jako nastêpny zada pytanie pan senator Woj-

ciechowski, a potem pan senator Bender.
Bardzo proszê, w takiej kolejnoœci.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Chcê ogólnie za-

pytaæ, czy skutek tego bêdzie taki, ¿e czêœæ maj¹t-
ku zapisana w ten sposób przestanie wchodziæ
w sk³ad spadku, a w zwi¹zku z tym póŸniej to, co
dotyczy spadku, a o czym mówi³em wczeœniej –
ró¿ne zachowki, zapisy na poczet schedy spadko-
wej itd. – nie wchodzi ju¿ w grê? Czyli mo¿na bê-
dzie komuœ na przyk³ad… I jeœli spadkiem jest fir-
ma, to mo¿na komuœ ca³¹ firmê zapisaæ, a wtedy
ona przestanie byæ spadkiem i jakaœ osoba zosta-
nie na przyk³ad wydziedziczona, bo nie zostanie
ona uwzglêdniona w tym swoistym testamencie,
nie bêdzie mia³a te¿ wtedy prawa dochodzenia za-
chowku.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê sprecyzowaæ pytanie, Panie Senatorze.
Ju¿?
(SenatorGrzegorzWojciechowski: Tak,dziêkujê.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: To znaczy, ja siê do-

myœlam…)
Jeden moment.
Jeszcze pan senator Bender i mo¿e wtedy za-

koñczymy.

Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco, chcê pana za-
pytaæ, czy dobrze rozumujê. Teraz to nowe prawo
ma byæ wielkim prze³omem. Do przedwojnia i kró-
tko po wojnie mo¿na by³o – i dopiero póŸniej ko-
muniœci to zmienili – przekazaæ ka¿d¹ konkretn¹
rzecz, powiedzmy, pióro wieczne, mieszkanie czy
bryczkê, bo wtedy nie by³o samochodów. Komu-
niœci wyrównali wszystko i powsta³a tak zwana
masa spadkowa.

(Senator Piotr Zientarski: I u³amki.)
I teraz wracamy do tego i mo¿na bêdzie przeka-

zaæ konkretn¹ rzecz konkretnej osobie, tak?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak. Z tym ¿e, w nawi¹zaniu do pytania zada-
nego przez przedmówcê pana senatora, czyli pana
senatora Wojciechowskiego, powiem, ¿e ten
przedmiot bêdzie bezpoœrednio nabyty przez tego
zapisobiorcê…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan senator
WoŸniak i pani senator Arciszewska.)

…co bynajmniej nie powoduje wy³¹czenia go
jako przedmiotu masy spadkowej z rozliczeñ miê-
dzy spadkobiercami. Je¿eli na przyk³ad jedno
z dzieci zostanie w ogóle pominiête, to oczywiœcie
przy ustaleniu wielkoœci dziedziczenia s¹d bêdzie
musia³ wzi¹æ pod uwagê równie¿ to rozporz¹dze-
nie, które jest w tym¿e zapisie windykacyjnym.

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek…)
Tak wiêc tutaj nie mo¿na snuæ przypuszczeñ,

¿e to pomniejszy wartoœæ rozliczenia z tytu³u ma-
sy spadkowej.

(Senator Ryszard Bender: Chcia³bym zapytaæ,
czy notariusz nadal bêdzie w³adny…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, ale pan senator jeszcze nie
skoñczy³. Bardzo proszê pozwoliæ panu senatoro-
wi dokoñczyæ udzielanie odpowiedzi. Potem uzu-
pe³ni pan pytanie. Panie Senatorze, jeden mo-
ment.

Karê ch³osty zastosujê chyba.
(Senator Leon Kieres: Nie zalicza siê, je¿eli za-

strzeg³.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Proszê pañstwa, sprecyzujê. Generalnie zalicza

siê to do masy spadkowej, jest jednak przepis,
który stanowi, ¿e przy obliczaniu zachowku nie
zalicza siê tego jedynie wtedy, je¿eli z oœwiadcze-
nia darczyñcy wynika, ¿e darowizna zosta³a doko-
nana z zaznaczeniem zwolnienia w³aœnie od obo-
wi¹zku doliczenia tego, a umowa zosta³a zawarta
przed okreœlonym up³ywem czasu.

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, czy
móg³bym prosiæ pana senatora o poszerzenie od-
powiedzi?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Mo¿e pan uzupe³niæ swoje pytanie.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze, czy w tym nowym uk³adzie,
w nowym systemie notariusz mo¿e nadal decydo-
waæ o tych umowach, czy teraz nie bêdzie ju¿ de-
cydowa³, a decyzje bêdzie podejmowa³ tylko s¹d?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Generalnie, tak jak mówi³em ju¿ na samym po-
cz¹tku, notariusz mo¿e decydowaæ w sytuacji,
kiedy nie ma sporu miêdzy spadkobiercami. Je¿e-
li natomiast jest spór, to wtedy odsy³a strony na
drogê postêpowania s¹dowego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie widzê.
W zwi¹zku z tym…
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jeszcze dobra wiadomoœæ.
Uprzejmie informujê, ¿e o godzinie 14.30 bê-

dzie blok g³osowañ do trzech punktów porz¹dku.
Przypominam, ¿e po wys³uchaniu wniosku Se-

nat rozstrzyga o przyst¹pieniu do drugiego czyta-
nia projektu ustawy z pominiêciem pierwszego
czytania.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania w sprawie
wprowadzenia do porz¹dku obrad punktu: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci…
Czy wszyscy pañstwo pobraliœcie karty?
(Rozmowy na sali)
Wszyscy mamy karty?
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, czy to dzisiaj te p¹czki…
(G³os z sali: To po tych p¹czkach.)
To po tych p¹czkach, tak? No dobrze.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyst¹pie-

niem do drugiego czytania projektu ustawy?
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê do g³osu. (G³osowanie
nr 2)

W zwi¹zku z tym informujê, ¿e jest zgoda pañ-
stwa senatorów na przyst¹pienie do drugiego czy-
tania tego projektu ustawy.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat uzupe³ni³ porz¹dek obrad o punkt: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Bêdzie to czwarty punkt dzisiejszego porz¹dku
obrad.

Proszê pañstwa, og³aszam krótk¹, techniczn¹
przerwê.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, nie przeszkadzajmy sobie

wzajemnie. Je¿eli pañstwa nie interesuje kolejny
punkt porz¹dku obrad, to bardzo proszê o opusz-
czenie sali.

Wobec wyników g³osowania… to ju¿ by³o…
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d
oraz Senat.

(Rozmowy na sali)
No, ja ju¿ nie wiem…
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

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

Pan minister Zbigniew Wrona jest gotowy do
przedstawienia stanowiska rz¹du. Zapraszam na
mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie!
W³aœciwie muszê podziêkowaæ sprawozdaw-

com, bo rzeczywiœcie zosta³o przedstawione to, co
jest istotne, i tym pañstwu senatorom, którzy py-
tali, bo to pozwoli³o wyjaœniæ pewne najwa¿niejsze
elementy tych instytucji, zarówno tej, która zo-
sta³a wprowadzona ustaw¹ uchwalon¹ ju¿ przez
Sejm i proponowan¹ przez rz¹d, czyli instytucji
zapisu windykacyjnego, jak równie¿ tej drugiej in-
stytucji, która nie zosta³a jeszcze wprowadzona
przez Sejm do porz¹dku prawnego, a któr¹ propo-
nuje Wysoki Senat, to znaczy, jak siê wydaje, bê-
dzie j¹ proponowa³.

Oczywiœcie co do pierwszej instytucji, zapisu
windykacyjnego, to jak najbardziej popieram to,
co zosta³o uchwalone Sejmie, tê ustawê, ponie-
wa¿ to by³ projekt rz¹dowy. Uwa¿am, ¿e on rzeczy-
wiœcie poprawia, zdecydowanie poprawia warun-
ki obrotu na wypadek œmierci. Wprowadzenie ta-
kiej instytucji, która umo¿liwia przeznaczenie dla
konkretnego zapisobiorcy konkretnych przed-
miotów maj¹tkowych bez koniecznoœci najpierw
stwierdzenia nabycia spadku w okreœlonych
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u³amkach, czêœciach u³amkowych, a potem do-
piero dzielenia tego spadku, jest jednak zna-
cz¹cym krokiem do przodu. Jako student nigdy
nie mog³em zrozumieæ, dlaczego, je¿eli coœ jest za-
pisane w testamencie, to ta osoba, która jest be-
neficjentem tego zapisu, nie mo¿e tego od razu
otrzymaæ, tylko najpierw musi byæ jeszcze postê-
powanie o stwierdzenie nabycia spadku itd., itd.
To jest jak najbardziej instytucja potrzebna, ze
wszech miar poprawiaj¹ca, jak powiedzia³em, wa-
runki obrotu na wypadek œmierci.

Muszê odnieœæ siê równie¿ do tego sprawozda-
nia, w którym proponowano poprawkê, zmianê
dotycz¹c¹ rezygnacji z formy notarialnej tych za-
pisów. Tutaj jednak zdecydowanie upieram siê,
obstajê przy tym czy proponujê i popieram roz-
wi¹zanie zawarte w przed³o¿eniu rz¹dowym, ¿e
ten zapis ma mieæ formê notarialn¹. Dlaczego?
Pamiêtajmy, ¿e jest to szczególny rodzaj zapisu
i nie powinno byæ ¿adnych w¹tpliwoœci. Bo bêd¹
teraz w obrocie dwa rodzaju zapisów: zapis zwyk-
³y i ten zapis windykacyjny. ¯eby nie by³o ¿a-
dnych w¹tpliwoœci, o jaki zapis chodzi, jednak
wymagana by³aby forma notarialna, bo nota-
riusz albo powo³a siê na stosowny przepis kodek-
su cywilnego, albo te¿ zastosuje formê opisow¹,
czyli u¿yje sformu³owania, ¿e spadkodawca czy
te¿ stawaj¹cy rozporz¹dza konkretnymi przed-
miotami na rzecz konkretnej osoby, a wiêc u¿yje
sformu³owañ nawi¹zuj¹cych do opisu tej insty-
tucji w kodeksie cywilnym. Tak ¿e zdecydowanie
opowiadam siê za tym.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e zapis zwyk³y
na ogólnych zasadach bêdzie móg³ byæ dokony-
wany w takiej dowolnej formie, jaka jest mo¿liwa
dla testamentu, a wiêc mo¿e to byæ testament
w³asnorêczny, allograficzny, testament ze œwiad-
kami czy te¿ szczególny rodzaj testamentu. Zapis
windykacyjny bêdzie móg³ byæ dokonywany tylko
w akcie notarialnym.

Ma to jeszcze taki skutek, ¿e tylko wtedy bê-
dzie mo¿liwa taka regulacja, ¿e notariusz bêdzie
móg³ w drodze aktu notarialnego stwierdziæ dzie-
dziczenie, nabycie przedmiotu dziedziczenia.
Gdybyœmy dopuœcili inn¹ formê, tobyœmy ogra-
niczyli notariusza i w³aœciwie ci ludzie pozornie
coœ by uzyskali, bo zapisywaliby pewne przed-
mioty bez formy notarialnej, ale póŸniej mog³yby
ich spotkaæ k³opoty, bo notariusz odmawia³by
stwierdzenia nabycia przedmiotu dziedziczenia
w drodze aktu notarialnego, kieruj¹c ich w ta-
kich sprawach do s¹du ze wzglêdu na pewne
w¹tpliwoœci. Dlatego tylko pozornie to u³atwia³o-
by ¿ycie ludziom.

Tyle Wysoki Senacie na temat tej ustawy, która
zosta³a uchwalona przez Sejm, dotycz¹cej zapisu
windykacyjnego. Wnoszê o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Pani Marsza³ek, czy mogê w tym momencie od-
nieœæ siê do propozycji tej nowej inicjatywy Sena-
tu, czy to jeszcze nie ten moment?

(Wicemarsza³ekGra¿ynaSztark:Bardzoproszê.)
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o darowiznê mortis causa, na wy-

padek œmierci, to rzeczywiœcie by³a ona w porz¹d-
ku obrad komisji sejmowej, która jednoczeœnie
zajmowa³a siê rz¹dowym projektem zmian w ko-
deksie cywilnym dotycz¹cym zapisu windykacyj-
nego. Jednak ze wzglêdu na rozleg³oœæ zmian do-
stosowawczych, tak przynajmniej wynika³o z opi-
nii Biura Legislacyjnego, ostatecznie pos³owie nie
zdecydowali siê na uchwalenie jednej i drugiej in-
stytucji, wprowadzenie jednej i drugiej instytucji
w wyniku ³¹cznego rozpoznania projektu rz¹do-
wego i projektu senackiego. Chcê Wysok¹ Izbê za-
pewniæ, ¿e rz¹d absolutnie nie sk³ania³ pos³ów do
tego i rz¹d w swoim stanowisku do senackiego
projektu ustawy wprowadzaj¹cego darowiznê na
wypadek œmierci ogólnie pozytywnie siê odnosi³
do tej instytucji, wskazuj¹c w³aœnie jedynie po-
trzebê dostosowania i wkomponowania jej do ko-
deksu cywilnego oraz zharmonizowania z instytu-
cj¹ zapisu windykacyjnego.

Zapis windykacyjny jest instytucj¹ zapropono-
wan¹ przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywil-
nego i kwestiê pewnych obaw, czy nale¿y wprowa-
dzaæ drug¹ instytucjê, która w istocie zmierza do
tego samego czy do podobnego celu, na etapie
przygotowania stanowiska rz¹du do tego projektu
senackiego rozstrzygnêliœmy tak, ¿e mo¿na to
uczyniæ. Ja z tego miejsca popieram dalsze prace
nad ustaw¹ o darowiŸnie na wypadek œmierci. To
jest instytucja prawa zobowi¹zañ, wiêc jej miejsce
bêdzie w ksiêdze dotycz¹cej zobowi¹zañ, nie
w prawie spadkowym, chocia¿ zmierza do tego sa-
mego celu. Jeœli chodzi o wszystkie te podnoszone
kwestie dotycz¹ce momentu wywo³ania skutku
czy te¿ wad oœwiadczenia woli, to oczywiœcie bê-
dzie siê tutaj stosowa³o przepisy kodeksu cywil-
nego dotycz¹ce zobowi¹zañ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
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Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

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

Zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawi³y odmienne wnioski.

(G³os z sali: …do dyskusji…)
Kto do dyskusji?
(Senator Ryszard Knosala: Ja do protoko³u…)
Przepraszam, ale to w nastêpnym punkcie, Pa-

nie Senatorze, z tego co widzê.
Proszê Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-

œci i Petycji oraz Komisjê Ustawodawcz¹ o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przepraszam bardzo, jest jakaœ dezinformacja…
(G³os z sali: Chodzi o to, ¿e…)
Ach, rozumiem. Dobrze, tylko ¿e o tym te¿ nie

wiedzia³am.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Ry-

szard Knosala z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ przedsta-
wiony przez Komisjê Ustawodawcz¹ w trybie
art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu i zawarty jest
w druku nr 1118. Przy rozpatrywaniu tego projek-
tu ustawy nie maj¹ zastosowania przepisy doty-
cz¹ce pierwszego czytania projektu w komisjach
senackich, czyli art. 79 oraz art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 4
Regulaminu Senatu.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie projektu ustawy.

Serdecznie zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W³aœciwie ju¿ w punkcie poprzednim mówi³em

o istocie naszej inicjatywy ustawodawczej – pan
minister te¿ ju¿ siê do tego ustosunkowa³ – ale je-
szcze przypomnê, ¿e g³ównym celem projektu jest
wprowadzenie regulacji dopuszczaj¹cej mo¿li-

woœæ rozporz¹dzenia konkretnym sk³adnikiem
maj¹tkowym w formie darowizny na wypadek
œmierci.

By³aby to kolejna obok zapisu windykacyjnego,
który przed chwil¹ omawialiœmy, ale prostsza
w swej konstrukcji mo¿liwoœæ rozporz¹dzenia ma-
j¹tkiem w drodze umowy, a nie w testamencie.
Wprowadzenie nastêpnej instytucji umo¿liwia-
j¹cej dysponowanie maj¹tkiem na wypadek œmier-
ci daje jeszcze wiêksz¹ swobodê dysponowania
maj¹tkiem za ¿ycia. Darowizna na wypadek œmier-
ci jest umow¹ zawieran¹ miêdzy ¿yj¹cymi. Œmieræ
darczyñcy stanowi element, który nale¿y trakto-
waæ jako warunek skutecznoœci zawartej umowy,
tak zwany warunek zawieszaj¹cy. Obdarowany
uzyskuj¹cy przysporzenie bêdzie odpowiada³ za
d³ugi spadkowe o tyle, o ile egzekucja skierowana
przeciwko spadkobiercom i zapisobiorcom windy-
kacyjnym oka¿e siê bezskuteczna. Chcê podkreœ-
liæ, ¿e ju¿ ten projekt odnosi siê do zapisu windyka-
cyjnego, który zosta³ uchwalony przez Sejm i który
dzisiaj jest przedmiotem rozpoznania. Ju¿ jest po
prostu wykonana korelacja prawna. I te kwestie
chcia³em po prostu przedstawiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do sprawo-
zdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Piotra Zien-
tarskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

(G³os z sali: Nie, wszystko jasne.)
Nie widzê zg³oszeñ.
Poniewa¿ przedstawiciel rz¹du w punkcie po-

przednim odniós³ siê do tego projektu ustawy,
mam pytanie. czy…

Aha, senatorowie mog¹ równie¿ zg³aszaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê za-
pytania zwi¹zane z omawianym punktem porz¹d-
ku obrad do obecnego na tym posiedzeniu… Przy-
pomnê, ¿e na tym posiedzeniu obecny jest mini-
ster Zbigniew Wrona.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

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 Piotra
Zientarskiego.
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Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-
strze!

Oczywiœcie uwa¿am, ¿e ta instytucja jest po-
trzebna. Tak jak stwierdzi³em, nie jest ona konku-
rencyjna w stosunku do zapisu windykacyjnego.
Jest po prostu inna, zostaje zawarta miêdzy ¿y-
j¹cymi umowa darowizny, jak powiedzia³em, któ-
r¹ mo¿na rozwi¹zaæ, ale tylko w nadzwyczajnych
sytuacjach, na przyk³ad w razie ra¿¹cej niewdziê-
cznoœci. A wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e ten obdaro-
wany, jeœli bêdzie siê zachowywa³ godnie – bo to
musia³aby byæ ra¿¹ca niewdziêcznoœæ, z regu³y na
przyk³ad pope³nienie przestêpstwa na szkodê
darczyñcy – to ma pewnoœæ, ¿e tak¹, powiedzmy,
firmê rodzinn¹ przejmie. Nie czuje siê jeszcze w³a-
œcicielem, ale ju¿ przysz³ym w³aœcicielem, wie
o tym on i wie rodzina. W takiej sytuacji nie stara
siê wp³yn¹æ, jak to bardzo czêsto bywa, na tego
przysz³ego testatora, ¿eby ten rozporz¹dzi³, dajmy
na to, t¹ swoj¹ firm¹ w ten czy inny sposób korzy-
stny dla konkretnej osoby. To jest bardzo istotna
sprawa. Tak ¿e co do zasady oczywiœcie to popie-
ram. Tak jak ju¿ wspomnia³em, my wracamy do
tego projektu, ale on zosta³ dopracowany,
w szczególnoœci skorelowany z zapisem windyka-
cyjnym.

Ja jeszcze chcê z³o¿yæ kilka poprawek, które wy-
raŸnie oddziel¹ tê now¹ instytucjê prawa obligacyj-
nego od instytucji zawartych w ksiêdze czwartej
kodeksu cywilnego. Wyrazem tego jest propozycja
zmiany art. 534 kodeksu cywilnego z jednoczes-
nym pominiêciem zmian w zakresie art. 994
i art. 1034 tego kodeksu. Jako novum proponujê
dokonanie zmian w kodeksie postêpowania cywil-
nego, które maj¹ na celu radykalne wzmocnienie
pozycji wierzyciela-darczyñcy. Zmiany te spowo-
duj¹ wzmocnienie ochrony wierzycieli przy jedno-
czesnym rozdzieleniu instytucji darowizny na wy-
padek œmierci od instytucji prawa spadkowego.
Odpowiedzialnoœæ obdarowanego bêdzie zatem
identyczna z odpowiedzialnoœci¹, jak¹ obdarowa-
ny ju¿ ponosi w drodze czynnoœci inter vivos, czyli
pomiêdzy ¿yj¹cymi. Proponowane zmiany oraz
zmiana ustrojowa w zakresie art. 8881 ma na celu
jednoznaczne przes¹dzenie, ¿e darowizna na wy-
padek œmierci jest jedynie odmian¹ darowizny opi-
sanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Jest to zatem,
tak powiem, podtyp zwyk³ej umowy darowizny.
Proponowane zmiany maj¹ na celu wyeliminowa-
nie tych w¹tpliwoœci, które sta³y siê dla Sejmu miê-
dzy innymi podstaw¹ do kwestionowania czy te¿
wykazywania pewnych nieprawid³owoœci w po-
przedniej naszej inicjatywie.

Na koniec sk³adam te poprawki na rêce pani
marsza³ek i wnoszê o wyznaczenie Komisji Usta-
wodawczej i komisji praw cz³owieka, bo obie siê
zajmowa³y t¹ kwesti¹, takiego terminu na przed-
³o¿enie sprawozdania po drugim czytaniu projek-

tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw, aby Senat móg³
przyst¹piæ do trzeciego czytania jeszcze na tym
posiedzeniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê równie¿, ¿e wnioski o charakterze le-

gislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Piotr
Zientarski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

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

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo,
zaj¹³em ju¿ stanowisko.)

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e drugie czytanie koñczy siê

skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków.

Proponujê, aby Senat skierowa³ projekt usta-
wy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Jeœli
nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba
przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Sprzeciwu
nie s³yszê.

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

Senator Piotr Zientarski zg³osi³ wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na
tym posiedzeniu Senatu. Jeœli nie us³yszê g³osów
sprzeciwu, to uznam, ¿e Senat przyj¹³ przedsta-
wiony wniosek. Sprzeciwu nie s³yszê.

W zwi¹zku z tym propozycjê Wysoki Senat
przyj¹³. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych
formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1099,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1099A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Bisztygê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pan senator Bisztyga ju¿ jest gotowy?
Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej, która obradowa³a nad
tym 23 lutego, nastêpuj¹ce stanowisko.
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Ustawa o zmianie ustawy o niektórych for-
mach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej
w szczególnoœci ma na celu zliberalizowanie wa-
runków przyznawania kredytu technologicznego
przedsiêbiorcom inwestuj¹cym w nowe techno-
logie wykorzystywane do unowoczeœnienia pro-
dukcji. Cel ten ma zostaæ zrealizowany poprzez
uniezale¿nienie uzyskania dotacji od wielkoœci
sprzeda¿y produktów wytworzonych w wyniku
realizacji inwestycji. W zwi¹zku z tym wyp³ata
premii technologicznej bêdzie mo¿liwa jednora-
zowo ju¿ po zakoñczeniu realizacji inwestycji.
Rozpoczêcie realizacji inwestycji bêdzie mog³o
siê rozpocz¹æ ju¿ po dniu wp³ywu wniosku
o przyznanie premii technologicznej do Banku
Gospodarstwa Krajowego, a nie, jak do tej pory,
od chwili przyznania przez BGK promesy premii
technologicznej. Ustawa zwiêksza wartoœæ refi-
nansowania inwestycji technologicznej – chodzi
o premiê technologiczn¹ – z 70% wartoœci kredy-
tu do 70% wartoœci ca³ej inwestycji, co jest bar-
dzo istotn¹ zmian¹. Jednoczeœnie ustawa uza-
le¿nia wyp³atê premii technologicznej od posia-
dania przez BGK œrodków na ten cel.

Opiniowana ustawa pos³uguje siê pojêciem
„wartoœci niematerialne i prawne”, nie definiu-
j¹c jednak tego pojêcia. W polskim ustawodaw-
stwie definicja tego pojêcia znajduje siê w art. 3
ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 wrzeœnia o ra-
chunkowoœci. Jest ono rozumiane jako nabyte
przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych
prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarcze-
go wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok,
przeznaczone do u¿ywania na potrzeby jedno-
stki, a w szczególnoœci autorskie prawa maj¹t-
kowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, pra-
wa do wynalazków, patentów, znaków towaro-
wych wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych,
a tak¿e know-how.

Sejm uchwali³ przedmiotow¹ ustawê na
osiemdziesi¹tym czwartym posiedzeniu w dniu
3 lutego 2011 r. w oparciu o przed³o¿enie rz¹do-
we. Projekt by³ przedmiotem prac sejmowej Ko-
misji Innowacyjnoœci i Nowych Technologii,
która wprowadzi³a do projektu ustawy wiele po-
prawek redakcyjnych. W trakcie drugiego czyta-
nia w Sejmie nie zg³oszono poprawek. W Senacie
podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Naro-
dowej 23 lutego, jak ju¿ powiedzia³em, Biuro Le-
gislacyjne zaproponowa³o kilka poprawek, któ-
re pañstwo widzicie w tym ¿ó³tym druku, i s¹ to
poprawki zaakceptowane równie¿ przez stronê
rz¹dow¹.

Chcia³bym w imieniu Komisji Gospodarki Na-
rodowej prosiæ pañstwa o przyjêcie tej propozycji
wraz z poprawkami, które zosta³y zg³oszone. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator pozostanie na mównicy, bo obec-

nie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do senatora
sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Ryszard Knosala, bardzo proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, jednym z warunków zakwali-

fikowania wydatków jako kosztu zakupu gruntu
lub budynku jest przedstawienie przez przedsiê-
biorcê opinii rzeczoznawcy maj¹tkowego, który
potwierdzi wartoœæ tego nabycia. Nie powinna ona
przekroczyæ wartoœci rynkowej. W przypadku za-
kupu œrodków trwa³ych innych ni¿ budynki
i grunt taka opinia, przynajmniej tak z tego wyni-
ka, nie jest wymagana. Chcia³bym zapytaæ, dla-
czego rozstrzygniêto to w ten sposób. Œrodek
trwa³y inny ni¿ grunt czy budynek mo¿e mieæ wiê-
ksz¹ wartoœæ ni¿ te, które s¹ kwalifikowane i mu-
sz¹ mieæ opiniê.

I drugie pytanie, zwi¹zane z samymi opiniami.
Zdarza siê dosyæ czêsto, ¿e te opinie rzeczoznaw-
ców trochê siê ró¿ni¹. Raczej „trochê”, bo nawet
o kilkadziesi¹t procent potrafi¹ siê ró¿niæ. Czy wy-
starczy, ¿e bêdzie jedna opinia i po prostu na tym
siê poprzestanie, czy te¿ ewentualnie ktoœ bêdzie
tym opiniom siê przygl¹da³, sprawdza³, czy one
s¹, ¿e tak powiem, miarodajne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Co do wprowadzanych zmian – s¹ u³atwienia.
Nie s¹dzê, ¿eby te powody, o których pan senator
mówi³, by³y przeszkod¹. Oczywiœcie jest tak, ¿e
dysponentem funduszu jest Ministerstwo Gospo-
darki, ale szczegó³y, pewne mechanizmy i zasady
ustala Bank Gospodarstwa Krajowego. S¹dzê, ¿e
jeœli pojawi siê potrzeba, to bêdzie pewna odpo-
wiedŸ. Mnie siê wydaje, ¿e… Oczywiœcie ocena
jest subiektywna, ale s¹ pewne okreœlone przepi-
sy, wiêc myœlê, ¿e w przypadku wyceny podmiot,
który j¹ robi, bierze za ni¹ odpowiedzialnoœæ. Jeœli
ktoœ, na przyk³ad beneficjent, bêdzie nieusatys-
fakcjonowany, to zawsze istnieje mo¿liwoœæ od-
wo³ania, jest jakaœ forma odwo³ania, z³o¿enia vo-
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tum separatum czy te¿ przedstawienia w³asnej
oceny rzeczywistoœci. S¹dzê wiêc, ¿e to kwestia,
która w toku wszystkich procedur bêdzie uregu-
lowana.

(Senator Ryszard Knosala: Tak, ale dlaczego te
inne œrodki…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Chce pan senator uzupe³niæ?
Bardzo proszê.

Senator Ryszard Knosala:
Dlaczego te inne œrodki trwa³e poza budynkami

i gruntami takiej opinii nie wymagaj¹? Czy by³a
mo¿e dyskusja na ten temat na posiedzeniu ko-
misji?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Pan doskonale
wie, ¿e nie by³o…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi, Panie
Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
…ale jako by³y ksiêgowy odpowiem panu teraz,

¿e – w moim przekonaniu – tu nie ma ¿adnego b³ê-
du. Czy to s¹ wartoœci niematerialne, czy prawne,
czy budynki, czy budowle, czy grunty, jeœli siê
przyjmuje pewn¹ formu³ê, to jest to – w moim prze-
konaniu – kwestia mo¿e nie tyle uznaniowoœci, co
przyjêcia okreœlonych regu³. Nie s¹dzê, ¿eby tutaj,
jeœli podaje siê tak¹ formê zabezpieczenia czy pew-
nego wk³adu w³asnego, który przedsiêbiorca musi
przedstawiæ, by³ jakiœ problem z uznaniem tego. Ja
s¹dzê, ¿e nie bêdzie tutaj problemu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki, z kolei minister gospodarki upowa¿-
ni³ pani¹ minister Gra¿ynê Henclewsk¹ do repre-
zentowania rz¹du.

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

Bardzo proszê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Gra¿yna Henclewska: Jeœli mo¿na, to
chcia³abym doprecyzowaæ…)

To serdecznie zapraszam. Poza tym pewnie bê-
d¹ pytania. Serdecznie zapraszam pani¹ minister
na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Ja przy³¹czam siê do wypowiedzi pana senato-

ra wyjaœniaj¹cej sprawê œrodków trwa³ych i grun-
tów. To rzeczywiœcie minister gospodarki prowa-
dzi ca³y ten proces i za niego odpowiada, a ta czêœæ
jest bardzo szczegó³owa i uregulowana przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeœli chodzi o za-
kup œrodków trwa³ych, to rzeczywiœcie nie jest
wymagana opinia rzeczoznawcy, jedynie w odnie-
sieniu do gruntu, bo najczêœciej ró¿nica wartoœci
jest znaczna, ale to nie znaczy, ¿e œrodki trwa³e nie
s¹ oceniane, nie s¹ sprawdzane, dotyczy to tak¿e
ceny, dlatego ¿e i tak musz¹ zostaæ zg³oszone trzy
oferty, musi zostaæ przeprowadzone uproszczone
postêpowanie i najkorzystniejsza oferta musi zo-
staæ wybrana. W przypadku gruntów procedura
dotyczy wysokiej wartoœci, wartoœæ zwykle jest
powa¿na, w zwi¹zku z tym wymagana jest opinia
rzeczoznawcy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê – Pani Mini-
ster, bardzo proszê o pozostanie – zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Panowie senatorowie Knosala, Jurcewicz, Do-
brzyñski, Ortyl. Bardzo proszê o zapisywanie siê
na listê mówców.

Bardzo proszê, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Moje pytanie dotyczy art. 4 ust. 4, w którym na-

st¹pi³a zmiana. Do tej pory by³ zapis o kontynuo-
waniu produkcji towarów lub œwiadczenia us³ug,
a teraz w projekcie jest mowa o utrzymaniu inwe-
stycji technologicznej, oczywiœcie przez okres
trzech lat. Z tego, co rozumiem, w poprzednim
przypadku by³y problemy z rozliczeniem pieniê-
dzy, to znaczy ci, którzy skorzystali z tych premii,
mieli k³opot z rozliczeniem siê z kontynuowania
produkcji towarów lub œwiadczenia us³ug w ci¹gu
trzech lat.

Chcia³bym zapytaæ, czy rzeczywiœcie tak by³o
i ile by³o takich przypadków, skoro niejako ³ago-
dzimy ten rygor. Czy analizowano to, dlaczego tak
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siê dzia³o? Skoro to mia³a byæ innowacyjna inwe-
stycja technologiczna, to przecie¿ po to siê inwe-
stuje, aby przynajmniej przez okres trzech lat pro-
dukowaæ towary i sprzedawaæ us³ugi.

Nie ukrywam, zajmujê siê tym zawodowo, na-
wet jestem dyrektorem Instytutu Innowacyjnoœci
Produktów i Procesów, i mnie ta sprawa interesu-
je równie¿ zawodowo. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
Szanowni Pañstwo! Chcia³abym powiedzieæ, ¿e

– tak jak w przypadku kredytu technologicznego –
jest to instrument w ramach dzia³ania 4.3 Progra-
mu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Te
pytania s¹ tak szczegó³owe, ¿e najlepiej by by³o,
gdyby odpowiedzi udzieli³ przedstawiciel Banku
Gospodarstwa Krajowego, dlatego ¿e…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jest.)
…gdyby by³o to mo¿liwe. Tak jak mówiê, prze-

pisy dotycz¹ce rozliczeñ s¹ stricte… Nie chcia³a-
bym wprowadzaæ w b³¹d. Jest przedstawiciel
Banku Gospodarstwa Krajowego, wiêc jeœli…
Nie chcia³abym pozostawiæ pytania bez odpo-
wiedzi.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Tak, Pani Minister. Poprosimy przedstawiciela

banku o udzielenie odpowiedzi, ale wszystko
w kolejnoœci.

Proszê uprzejmie, pan senator Jurcewicz ma
ca³¹ minutê na zadanie pytania.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Moje pierwsze

pytanie dotyczy art. 1 pkt 5 – Bank Gospodarstwa
Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie pre-
mii technologicznej do wyczerpania œrodków fi-
nansowych. Dlaczego jest tu takie zastrze¿enie?
Konsekwencj¹ tego zapisu jest taka oto sytuacja:
przedsiêbiorca koñczy zadanie, sk³ada wniosek
i dostaje odpowiedŸ, ¿e nie ma pieniêdzy. Nie ro-
zumiem tej sytuacji, dlatego ¿e przedsiêbiorca
jest wtedy w sposób oczywisty nara¿ony na straty,
poniewa¿ inwestycja nie rozpocznie dzia³alnoœci
zgodnie z biznesplanem. Myœlê, ¿e co do tego nie
ma w¹tpliwoœci. Dlaczego takie zastrze¿enie zo-
sta³o tu wprowadzone? Kto pokryje ewentualne

straty, na które nara¿ony jest przedsiêbiorca?
Przecie¿ to s¹ zadania wysokiego ryzyka.

Drugie pytanie to pytanie, które zada³em pod-
czas posiedzenia komisji, ale dyskutowa³em jesz-
cze miêdzy posiedzeniem komisji a posiedzeniem
Senatu z osobami, które pracuj¹ w otoczeniu biz-
nesu i przedsiêbiorcy… Mówiê o zmianie siódmej.
W pkcie 2 jest ppkt b: przedsiêbiorca przedstawi
opiniê rzeczoznawcy budowlanego potwierdza-
j¹c¹, ¿e nieruchomoœæ mo¿e byæ u¿ywana
w okreœlonym celu, zgodnym z celami projektu
objêtego wsparciem, lub okreœlaj¹c¹ zakres nie-
zbêdnych zmian i ulepszeñ.

Skoro budynek zosta³ nabyty, to projekt bu-
dowlany i odpowiednie zgody stanowi¹ o jego
przeznaczeniu, o celach. Dlaczego zmuszaæ
przedsiêbiorcê do poniesienia kosztów? Chyba ¿e
one zostan¹ zwrócone. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
Szanowni Pañstwo! W³aœciwym adresatem

obydwu pytañ pana senatora jest tak naprawdê
Bank Gospodarstwa Krajowego, wiêc wola³abym,
¿eby przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajo-
wego udzieli³ odpowiedzi. Aczkolwiek jeœli chodzi
o straty przedsiêbiorcy zwi¹zane z tym, ¿e w Fun-
duszu Kredytu Technologicznego nie bêdzie pie-
niêdzy, to chcia³abym powiedzieæ, ¿e te przepisy
okreœlaj¹ sytuacjê, która najprawdopodobniej nie
bêdzie mia³a miejsca, bo inne przepisy pozwalaj¹
na przyznawanie promes premii technologicz-
nych tylko do kwoty okreœlonej w planie finanso-
wym Funduszu Kredytu Technologicznego. Za-
tem Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje ty-
le premii, ile bêdzie uzgodnionych œrodków,
a œrodki do tego funduszu przekazuje minister fi-
nansów. W razie nast¹pienia opóŸnieñ w przeka-
zywaniu p³atnoœci niezbêdne jest okreœlenie, w ja-
kim terminie przekazywane s¹ opóŸnione premie
technologiczne. Tu jest to okreœlone. Zgodnie
z art. 11 ust. 3 Bank Gospodarstwa Krajowego
wyp³aca opóŸnione premie w terminie siedmiu
dni od momentu otrzymania œrodków. Zatem ten
przepis stanowi ograniczenie dla Banku Gospo-
darstwa Krajowego co do okresu przetrzymywa-
nia opóŸnionych rachunków na Funduszu Kredy-
tu Technologicznego, co mo¿na tak naprawdê uz-
naæ za usprawnienie przep³ywu tych opóŸnionych
œrodków. A z drugiej strony stanowi zabezpiecze-
nie dla Banku Gospodarstwa Krajowego przed ro-
szczeniami, które wynikaj¹ ze zw³oki w wyp³acie
premii technologicznej. Tak jak mówiê, tutaj s¹
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przep³ywy miêdzy ministrem finansów a Fundu-
szem Kredytu Technologicznego.

Pani Marsza³ek, jeœli mo¿na, prosi³abym, ¿eby
na pozosta³e pytania odpowiedzia³a pani przed-
stawiciel Banku Gospodarska Krajowego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Tylko najpierw skoñczymy etap zadawania py-
tañ, dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Gra¿yna Henclewska: Dobrze.)

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Mam nadziejê, ¿e pani Tymiñska z Departamen-

tu Programów Europejskich BGK zapisuje sobie
pytania i uzupe³ni odpowiedzi pani minister.

I przechodzimy do nastêpnego pytania, pana
senatora Dobrzyñskiego.

Bardzo proszê.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowna Pani Minister, rozumiem, ¿e pewna

pula œrodków jest ograniczona. Czy nie nale¿a³o-
by, na przyk³ad, procentowo lub kwotowo ustaliæ
jakiœ podzia³ œrodków finansowych pomiêdzy ró¿-
ne przedsiêbiorstwa. Przecie¿ z tej dotacji czy dofi-
nansowania mog¹ korzystaæ wszyscy, zarówno
firmy potê¿ne finansowo, jak i te œrednie czy ma³e.
Chodzi mi o to, czy ta pula jest podzielona, powie-
dzmy, na jakieœ kwoty, ¿eby i ci wiêksi, i ci mniejsi
mieli dostêp do tych œrodków.

I druga sprawa, tu ju¿ któryœ z senatorów na
ten temat siê wypowiada³. Czy pani zdaniem nie
nale¿a³oby podzieliæ przyznawania tych œrodków
na dwie, trzy fazy? To znaczy, gdyby w pierwszej
fazie odbywa³o siê zatwierdzanie i ewentualne
przyjmowanie dokumentacji, to wtedy przedsiê-
biorca by wiedzia³, ¿e mo¿e dalej wykonywaæ pra-
ce, mo¿e przeznaczaæ œrodki finansowe ju¿ na
konkretny wniosek o dofinansowanie, który bê-
dzie kierowa³.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
Tak jak mówi³am, jest to dzia³anie w ramach

Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospo-
darka” i tak naprawdê ca³kowita alokacja na te

premie technologiczne jest bardzo du¿a, wynosi
409 milionów euro.

Jeœli chodzi o to, kogo mamy wspieraæ, to trze-
ba powiedzieæ, ¿e to dzia³anie nie dotyczy wielkich
przedsiêbiorstw. Za³o¿eniem by³o wspomaganie
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W zwi¹zku
z tym s¹ ograniczenia co do wysokoœci tej premii.

Przepisy w zakresie kredytu technologiczne-
go, które teraz wprowadzamy, u³atwiaj¹ uzyski-
wanie tego kredytu. I chcê powiedzieæ, ¿e prace
nad nowelizacj¹ ju¿ da³y pierwsze efekty, bo kie-
dy obowi¹zywa³a stara ustawa, w pierwszym ro-
ku, czyli od 2008 r., zosta³o zg³oszonych zaledwie
trzydzieœci wniosków o przyznanie premii te-
chnologicznej. A dziêki rozpoczêciu prac nad no-
w¹ ustaw¹… Ja przypomnê, ¿e przepisy prze-
jœciowe stanowi¹, i¿ w przypadku wniosków ju¿
z³o¿onych te wszystkie procedury, które zosta³y
rozpoczête przed dniem wejœcia nowelizacji, bê-
d¹ siê odbywa³y ju¿ wed³ug nowych zasad. Dziêki
rozpoczêciu prac nad nowel¹ ten nabór jest zna-
cznie wiêkszy. Do 20 grudnia, bo tak¹ mieliœmy
informacjê, z³o¿ono ju¿ sto czterdzieœci osiem
wniosków o przyznanie premii technologicznej –
a myœlê, ¿e na dzieñ dzisiejszy tych wniosków
jest wiêcej – i ta alokacja czy promesy, które zo-
sta³y udzielone, opiewa³y na kwotê 83 milionów.
Tu by³o spore zagro¿enie - gdybyœmy nie z³ago-
dzili warunków przyznawania kredytów, to alo-
kacja przewidziana w programie operacyjnym
mog³aby nie zostaæ wykorzystana do 2013 r.,
poniewa¿ jest doœæ wysoka. Myœlê, ¿e teraz te
przepisy wiele u³atwiaj¹, szczególnie ma³ym
i œrednim przedsiêbiorstwom.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Minister, czyli

niebezpieczeñstwa finansowego nie ma, tak?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Gra¿yna Henclewska: Nie ma.)
Ju¿ wszystko wyjaœnione. Tak?
Pan senator Ortyl, a nastêpnie pan senator Bi-

sztyga. I zamykamy listê mówców.
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, w ustawie pos³u¿ono siê takim

dosyæ nieostrym okreœleniem: „nieopatentowana
wiedza techniczna”. Ja zamierzam z³o¿yæ popraw-
kê w tym zakresie, aby to sformu³owanie usun¹æ.
Ale chcia³bym zapytaæ o intencje tego zapisu,
a tak¿e o to, dlaczego tutaj nie ma nieopatentowa-
nej wiedzy biomedycznej czy chemicznej. Przecie¿
one te¿ s¹ noœnikami postêpu… przecie¿ innowa-
cje w tych ga³êziach gospodarki te¿ bardzo du¿o
wnosz¹.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
W obowi¹zuj¹cej ustawie, która obecnie jest

nowelizowana, definicja dotycz¹ca nowej techno-
logii w stosunku do tej, jak¹ w tej chwili proponu-
jemy, by³a bardzo zawê¿ona, przez co wiele przed-
siêbiorstw nie mog³o skorzystaæ z tego kredytu.
Dlatego wprowadziliœmy pojêcie nieopatentowa-
nej wiedzy technicznej. Jak sama nazwa wskazu-
je, kredyt technologiczny ma byæ przeznaczony na
nowe technologie. Technologia w postaci prawa
w³asnoœci przemys³owej, us³ugi badawczo-roz-
wojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
to pojêcie nieco szersze ni¿ wiedza, ni¿ know-how.
W tym rozwi¹zaniu w porównaniu do obecnie
obowi¹zuj¹cej regulacji kr¹g odbiorców zosta³
znacznie poszerzony.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze senator Bisztyga i potem zamykam li-

stê pytaj¹cych.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Pani Minister, wychodz¹c niejako naprzeciw

tym propozycjom po dyskusji, jaka odby³a siê
w komisji, pozwoli³em sobie z³o¿yæ poprawkê, któ-
ra zastêpuje pojêcie nieopatentowanej wiedzy te-
chnicznej wyrazami „know-how”. Przyjêcie tej po-
prawki, w moim przekonaniu, wyeliminuje ryzy-
ko tych w¹tpliwoœci interpretacyjnych i nie naru-
szy ogólnego celu nowelizacji. Czy pani podziela
ten pogl¹d?

Drugie pytanie. Czy to dobrze, ¿e tylko ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa? To pytanie siê poja-
wia³o w ró¿nych wyst¹pieniach organizacji praco-
dawców, którzy twierdz¹, ¿e gdyby du¿y otrzyma³
pomoc, móg³by te¿ uruchomiæ innowacyjnoœæ
w ma³ych przedsiêbiorstwach.

I trzecia kwestia. Gdybyœmy spróbowali odpo-
wiedzieæ na pytanie, kto dziœ koordynuje rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego, to tak naprawdê
wysz³oby na to, ¿e w kwestiach wielu z tych pro-
blemów, o których mówimy i które ureguluje ta
ustawa, w³aœciwych jest wiele instytucji. Jeœli
chodzi o informatyzacjê – Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo Go-
spodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, wreszcie UKE, Urz¹d Patentowy itp., itd.

Czy nie wydaje siê pani, ¿e z t¹ koordynacj¹ jest
jakiœ problem? I czy faktycznie nie jest tak, ¿e to
pañstwo tutaj trzymacie wszystkie wodze? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:

Panie Senatorze, chcia³abym powiedzieæ, ¿e do
poprawki, o której pan senator mówi, zmierza-
j¹cej do tego, ¿eby wprowadziæ pojêcie „know-
how”, czyli wiedzy, która stanowi tak naprawdê
tajemnicê przedsiêbiorstwa, my nie zg³aszamy za-
strze¿eñ. Uwa¿amy, ¿e bêdzie to doprecyzowanie,
wiêc nie zg³aszamy sprzeciwu.

Dlaczego tylko ma³e i œrednie przedsiêbior-
stwa? Wiele projektów… Tak jak powiedzia³am, to
jest dzia³anie w ramach Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka” i jego intencj¹ jest tak
naprawdê wspieranie tych, którym jest najtrud-
niej wdra¿aæ nowoczesne technologie. Wiadomo,
¿e z wdra¿aniem nowoczesnych technologii wi¹¿e
siê najwiêksze ryzyko. I tym ryzykiem chcemy siê
w pewnym stopniu dzieliæ, g³ównie z ma³ymi i œre-
dnimi przedsiêbiorstwami. I st¹d to zawê¿enie.
Zw³aszcza ¿e alokacja œrodków, aczkolwiek w tej
chwili niewykorzystana w pe³ni, nie jest a¿ tak
ogromna, jak mog³oby siê wydawaæ. Dlatego
chcemy to wspieraæ.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie dotycz¹ce spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, informatyzacji, to myœlê, ¿e
tak jak w ramach europejskiej strategii „Euro-
pa 2020” jest taki program, inicjatywa flagowa do-
tycz¹ca cyfryzacji… I to jest strategia, to jest pro-
gram, który dotyczy wszystkich obszarów. Myœlê,
¿e to bardzo horyzontalne ujêcie, strategia czy
program dotycz¹cy ogólnie spo³eczeñstwa infor-
macyjnego. Tutaj zaœ takim ogniwem koordynu-
j¹cym w kwestii informatyzacji stricte jest mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji. Tak ¿e
myœlê, ¿e ta koordynacja i ta wspó³praca jest. Bar-
dzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujêbardzo,PaniMinister.Dziêkujêbardzo.
Poproszê pani¹ Marzenê Tymiñsk¹, naczelnik

wydzia³u w Departamencie Programów Europej-
skich w Banku Gospodarstwa Krajowego, o uzu-
pe³nienie wypowiedzi pani minister. Gdyby pani
zechcia³a tutaj, na mównicê… Dobrze? Bo byæ mo-
¿e senatorowie bêd¹ jeszcze mieli do pani pytania.
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Naczelnik Wydzia³u
w Banku Gospodarstwa Krajowego
Marzena Tymiñska-£adziak:

Marzena Tymiñska-£adziak, naczelnik Wy-
dzia³u Wdra¿ania Kredytu Technologicznego
w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeœli moje odpowiedzi nie bêd¹ na tyle precy-
zyjne, ¿eby zaspokoiæ potrzebê informacji, jak¹
zg³osili panowie senatorowie, to bardzo proszê
ewentualnie jeszcze poprosiæ o uszczegó³owie-
nie, bo byæ mo¿e nie wszystkie pytania zanoto-
wa³am.

Jeœli chodzi o obecnoœæ wystarczaj¹cej iloœci
œrodków na rachunku w Banku Gospodarstwa
Krajowego, to chcê powiedzieæ, ¿e Fundusz Kre-
dytu Technologicznego jest prowadzony przez
Bank Gospodarstwa Krajowego jak wiele innych
programów dotycz¹cych rozwoju gospodarcze-
go, zleconych bankowi przez rz¹d, i on ma formê
rachunku bankowego. Bank Gospodarstwa
Krajowego jako instytucja podlegaj¹ca prawu
bankowemu mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, które
znajduj¹ pokrycie na tym rachunku funduszu.
Ponadto pañstwo wiecie, ¿e s¹ to pieni¹dze po-
datników, pieni¹dze publiczne, zarówno unijne,
jak i œrodki krajowe, i one podlegaj¹ pewnym re-
¿imom bud¿etowym, a w zwi¹zku z tym mo¿e siê
zdarzyæ tak, ¿e w pewnym momencie tych œrod-
ków zabraknie, poniewa¿ procedury bud¿etowe
jeszcze nie bêd¹ zakoñczone. Wiadomo, ¿e ma-
my bud¿et roczny i z tym zwi¹zana jest pewna
ostro¿noœæ procesowa. Jednak¿e, jak pokazuj¹
doœwiadczenia, jakie mamy od roku 2005, od
kiedy kredyt technologiczny jest udzielany – po-
cz¹tkowo bez udzia³u œrodków unijnych, a te-
raz, w perspektywie finansowej 2007–2013,
z udzia³em œrodków europejskich – jeszcze nie
zdarzy³a siê taka sytuacja, ¿eby ktokolwiek w tej
sprawie zg³osi³ roszczenie. Tak naprawdê
w praktyce to przekazanie œrodków trwa dos³o-
wnie trzy dni.

Teraz sprawa kontraktowania wydatków, tych
œrodków dla konkretnych przedsiêbiorców. By³o
pytanie dotycz¹ce tego, ¿e pewne wydatki przed-
siêbiorca mo¿e ponosiæ dopiero po tym, jak z³o¿y
wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Tak to okreœla projekt nowelizacji, bo przed no-
welizacj¹ te wydatki mog³y byæ ponoszone dopie-
ro po tym, jak BGK przyzna³ promesê premii te-
chnologicznej, czyli tego wsparcia dla ma³ego
i œredniego przedsiêbiorcy. A wiêc proszê zauwa-
¿yæ, ¿e czêœæ tych zmian, które wprowadzamy
w drodze nowelizacji, wynika z dostosowania
procedur i zasad funkcjonowania kredytu te-
chnologicznego do procedur i rozporz¹dzeñ obo-
wi¹zuj¹cych w odniesieniu do œrodków unij-
nych, z tym ¿e tutaj nastêpuje z³agodzenie, bo
przedsiêbiorca nie bêdzie musia³ ju¿ oczekiwaæ
na nasz¹ promesê, tylko ju¿ po z³o¿eniu wniosku

do nas i po potwierdzeniu jego wp³ywu bêdzie
móg³ ponosiæ, na swoje ryzyko, wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ inwestycji technologicznej.

Jeœli chodzi o zabezpieczenie czêœci œrodków
dla okreœlonej grupy przedsiêbiorstw, to proszê
zauwa¿yæ, ¿e tak naprawdê ³¹czymy, jeœli cho-
dzi o poziom dofinansowania, ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa – i to jest jedna grupa. A od-
dzielnie przyznajemy dofinansowania i kontra-
ktujemy projekty œrednich przedsiêbiorców.
Wed³ug tego, jakie mamy w tej chwili wskaŸni-
ki, najwiêcej jest oczywiœcie tych œrodków za-
kontraktowanych dla œrednich przedsiêbior-
ców, poniewa¿ tak naprawdê to w tych firmach
jest najwiêkszy potencja³ organizacyjny i fi-
nansowy do tego, ¿eby wdra¿aæ innowacje.
Z kolei jeœli chodzi o du¿e przedsiêbiorstwa, to
one maj¹ swoje œrodki w ramach innych dzia-
³añ Programu Operacyjnego „Innowacyjna Go-
spodarka”, a z procedur unijnych wynika, ¿e
nie mo¿emy tych dzia³añ powielaæ, one nie mo-
g¹ siê na siebie nak³adaæ, tylko musz¹ siê uzu-
pe³niaæ. Chcê jednak zapewniæ, ¿e jeœli tylko ja-
kikolwiek projekt bêdzie spe³nia³ kryteria for-
malne i wymogi merytoryczne zwi¹zane na
przyk³ad z postaci¹ technologii – a te sprawy
nowelizacja te¿ teraz liberalizuje – to znajd¹ siê
nañ œrodki, tak jak na wszystkie takie projekty.
I to jest w³aœnie specyfik¹ kredytu technologi-
cznego i dzia³ania 4.3 „Innowacyjnej Gospo-
darki” – to, ¿e nie zabraknie œrodków na wszyst-
kie poprawne projekty.

Pani minister by³a uprzejma powiedzieæ, ¿e
w momencie kiedy zaczêliœmy procedowaæ tê
nowelizacjê, by³o niewiele wniosków. Przewi-
dzieliœmy jednak sytuacjê, w której po noweliza-
cji czêœæ wprowadzonych w tej nowelizacji ulep-
szeñ czy u³atwieñ bêdzie mog³a byæ zastosowa-
na do projektów, które zosta³y z³o¿one przed no-
welizacj¹. I to znalaz³o swój wyraz w liczbie sk³a-
danych wniosków, w tym, ¿e nagle ten instru-
ment sta³ siê bardziej popularny, tak ¿e obecnie
mamy ju¿ sto osiemdziesi¹t z³o¿onych projek-
tów, które bêdziemy mogli czêœciowo, na przy-
k³ad jeœli chodzi o poziom dofinansowania,
anektowaæ i przyznaæ tak¹ kwotê, jaka wynika
z nowelizacji ustawy.

Aha. Jeszcze kwestia dotycz¹ca tego, ¿e wy-
magamy opinii rzeczoznawcy maj¹tkowego, je-
¿eli przedmiotem projektu ma byæ zakup grun-
tu, a nie wymagamy takiej opinii w przypadku
zakupu œrodków trwa³ych. Jednym z istotnych
elementów ca³ej dokumentacji aplikacyjnej,
któr¹ musi z³o¿yæ przedsiêbiorca – zarówno do
banku, który udziela mu kredytu, jak i do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, który udziela do-
finansowania – jest opinia o nowej technologii.
Musi byæ tam powiedziane przede wszystkim
to, jakie œrodki trwa³e s¹ niezbêdne do wdro¿e-
nia tej technologii, i musi byæ potwierdzona
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wartoœæ tych œrodków trwa³ych. Z doœwiadcze-
nia wiemy, ¿e w wypadku zakupu gruntu zna-
cz¹c¹ wartoœci¹ jest w³aœnie sam grunt. Ale
trudno porównywaæ ze sob¹ lokalizacje inwe-
stycji w ró¿nych miejscach, na ró¿nych grun-
tach. W zwi¹zku z tym do potwierdzenia wska-
zanych kosztów potrzebna jest, zarówno opi-
niodawcy, jak i nam, opinia rzeczoznawcy ma-
j¹tkowego. A jeœli chodzi o œrodki trwa³e, to zgo-
dnie z przepisami unijnymi przedsiêbiorca ma
obowi¹zek zebraæ oferty i wybraæ najkorzy-
stniejsz¹ ekonomicznie ofertê. Musimy te¿
braæ pod uwagê to, ¿e czasami wdra¿ana te-
chnologia jest tak unikalna, ¿e byæ mo¿e istnie-
je na œwiecie tylko jedna firma, która mo¿e do-
starczyæ okreœlony œrodek trwa³y, a wówczas
musimy to zbadaæ – wspólnie oczywiœcie z opi-
niodawc¹ – i zaakceptowaæ, ¿e taka sytuacja is-
tnieje, ¿e ten œrodek trwa³y ma okreœlon¹ cenê
i ¿e nie mo¿na go porównaæ z innym, choæby po-
dobnym i wystêpuj¹cym w obrocie gospodar-
czym. Tyle w uzupe³nieniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Naczelnik. Dziêkujê.
Proszê pañstwa, pani naczelnik w drodze wy-

j¹tku uzupe³ni³a wypowiedŸ pani minister.
Drodzy Pañstwo, je¿eli macie pytania, to bardzo

proszê, pani naczelnik jest na miejscu. Bardzo
proszê, nie mo¿emy odstêpowaæ od procedury.

(Senator Ryszard Knosala: Ja tylko chcia³bym
przypomnieæ, ¿e nie otrzyma³em odpowiedzi na
moje pytanie, a pani minister scedowa³a to pyta-
nie.)

(Naczelnik Wydzia³u w Banku Gospodarstwa
Krajowego Marzena Tymiñska-£adziak: A jakie to
by³o pytanie? Przepraszam, ale…)

Dobrze. Bardzo proszê, dopuszczê jeszcze to je-
dno…Bardzoproszê.Dobrze?Tylko¿ekonkretnie…

Senator Ryszard Knosala:

Chodzi³o o to, ¿e przedtem mieliœmy zapis –
zreszt¹ taki jest stan na dzisiaj – wprowadzaj¹cy
pewien rygor dotycz¹cy produkcji towarów lub
œwiadczenia us³ug wynikaj¹cych w³aœnie ze
zrealizowania inwestycji technologicznej. Otó¿
by³o tak, ¿e te towary i us³ugi mia³y byæ realizo-
wane przez okres trzyletni. A teraz mamy zapis,
¿e inwestycja technologiczna jest po prostu
utrzymywana, ju¿ jakby bez rygoru czasowego
i ciekaw jestem, dlaczego to z³agodzono. Rozu-
miem, ¿e by³y k³opoty z rozliczeniem i ¿e te przed-
siêbiorstwa by³y zmuszane do zwrotu wyp³aco-
nej premii.

Naczelnik Wydzia³u
w Banku Gospodarstwa Krajowego
Marzena Tymiñska-£adziak:

Nie, nie by³o dotychczas takiej sytuacji, ¿eby
nast¹pi³ zwrot wyp³aconych œrodków. Ta zmiana
wynika z dostosowania przepisów z ustawy o nie-
których formach… obowi¹zuj¹cej jak gdyby przed
przyjêciem do Funduszu Kredytu Technologicz-
nego œrodków unijnych. Po prostu jest to zmiana
definicji oznaczaj¹cej trwa³oœæ inwestycji, czyli
kwestia terminologii. Stosujemy bowiem rozpo-
rz¹dzenia Unii Europejskiej i akceptujemy to, ¿e
Fundusz Kredytu Technologicznego przyjmuje
œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Pani Naczelnik, dziêkujê.
(Senator Jan Dobrzyñski: Mogê jeszcze jedno

pytanie?)
Proszê pañstwa, to by³o warunkowe, napraw-

dê, i bardzo proszê skorzystaæ z okazji, ¿e pani na-
czelnik jest na sali.

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 W³ady-
s³awa Ortyla, nastêpny jest pan senator Jan Wy-
rowiñski.

Bardzo proszê, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Nawi¹zuj¹c do mojego pytania, chcia³bym zg³o-

siæ poprawkê, która usunie nieprecyzyjny zapis
zwi¹zany z nieopatentowan¹ wiedz¹ techniczn¹.
Uzasadniê to w ten sposób. Na posiedzeniu komi-
sji samorz¹du terytorialnego, kiedy procedowa-
liœmy nad t¹ ustaw¹, zosta³ podany przyk³ad fir-
my, w której zakres dzia³alnoœci wchodzi handel
artyku³ami luksusowymi. Pod rz¹dami tamtej
ustawy, jeszcze kiedy by³ zapis mówi¹cy o know-
how, który jak gdyby teraz zosta³ poszerzony o za-
pis dotycz¹cy nieopatentowanej wiedzy technicz-
nej, po prostu by³o niebezpieczeñstwo… Ja myœ-
lê, ¿e kwestie odnosz¹ce siê do innowacji powinny
byæ doprecyzowane, w ogóle ustawodawstwo nie
lubi… w procedurach i zapisach ustawowych nie
powinno siê stosowaæ pojêæ nieostrych, pozwala-
j¹cych firmom i instytucjom – w których zakresie
dzia³alnoœci jest handel dobrami luksusowymi
i które, ¿e tak powiem, potrafi¹ dobrze pisaæ, uza-
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sadniæ, obudowaæ, uargumentowaæ – doprowa-
dziæ do tego, ¿e uzyskaj¹ kredyt technologiczny.
Dlatego sk³adam poprawkê. Chodzi o to, aby to
sformu³owanie, nieostre w moim odczuciu, usu-
n¹æ. Oczywiœcie s¹ inne sposoby, o których tu mó-
wiono, na to, aby zakres stosowania tej ustawy
i korzystania z kredytu technologicznego by³ wiê-
kszy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
ZapraszampanasenatoraJanaWyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo!
To jest bardzo wa¿na nowelizacja, oczekiwana

przez przedsiêbiorców, którzy ju¿, ¿e tak powiem,
zaryzykowali rozpoczêcie stosowania innowacyj-
nych technologii z wykorzystaniem tego mecha-
nizmu. Jest ona oczekiwana i, wydaje mi siê,
zmierza we w³aœciwym kierunku.

Jeœli Europa stanie w miejscu, to Stany Zje-
dnoczone znikn¹ nam z horyzontu. Gospodarki,
w których nie wprowadza siê innowacji, skazane
s¹ na niebyt. Mówiê o tym, przywo³ujê s³owa pani
Máire Quinn, unijnego komisarza do spraw ba-
dañ naukowych i innowacji, przy okazji omawia-
nia dzisiaj tej sprawy i w kontekœcie debaty, która
wczoraj przetoczy³a siê w Senacie. Miesi¹c temu
pani komisarz przedstawi³a doroczny ranking in-
nowacyjnoœci – Innovation Union Score-
board 2010. To jest nowy wskaŸnik, który szerzej
ni¿ dotychczasowe wskaŸniki okreœla stan zaa-
wansowania czy stan innowacyjnoœci gospodar-
ki, bowiem bierze siê pod uwagê szereg czynni-
ków. Wydaje siê, ¿e ze wszystkich wskaŸników,
które teraz funkcjonuj¹, jest najpe³niejszy i naj-
bardziej wiarygodny.

Wszyscy wiemy, Szanowni Pañstwo, ¿e ten am-
bitny plan o nazwie Strategia Lizboñska nieste-
ty… mo¿e nie do koñca okaza³ siê niewypa³em,
ale nie przyniós³ oczekiwanych rezultatów, je¿eli
chodzi o tê sprawê. To by³a zasadnicza kwestia,
która powodowa³a autorami Strategii Lizboñ-
skiej: nie daæ siê dalej wyprzedzaæ przez Amerykê
i Japoniê, dwa pañstwa, które w dziedzinie inno-
wacyjnoœci wiod¹ prym na œwiecie.

(Senator Ryszard Knosala: I Chiny.)
Chiny s¹ z ty³u, ale ich oddech czujemy ju¿ na

plecach.
Niestety wszystko wskazuje na to, ¿e w ci¹gu

tych dziesiêciu lat, kiedy obowi¹zywa³a Strategia
Lizboñska, nawet o milimetr nie zbli¿yliœmy siê do
Amerykanów, nawet o milimetr. Obecnie, jak
pañstwo wiecie, Unia zaproponowa³a now¹ stra-

tegiê – miejmy nadziejê, ¿e bêdzie bardziej owocna
– która nazywa siê Europa 2020. I wskaŸnik,
o którym mówi³em, ma, ¿e tak powiem, s³u¿yæ po-
miarowi naszego nad¹¿ania.

Niestety nasz kraj w tym rankingu, Szanowni
Pañstwo, nie znajduje siê wysoko. Spoœród dwu-
dziestu siedmiu pañstw jesteœmy w grupie sze-
œciu pañstw, które zamykaj¹ ranking. Za nami
s¹ S³owacja, Rumunia, Bu³garia, Litwa i £otwa.
Na przedzie jest Szwecja, której wskaŸnik jest
trzykrotnie wy¿szy ni¿ nasz. Czyli zarówno
w przypadku Polski, jak i w przypadku Unii po-
trzebne jest innowacyjne przyspieszenie. Ta
ustawa oraz, jak s¹dzê, inne ustawy, które dzi-
siaj przyjmiemy, miêdzy innymi ustawa doty-
cz¹ca szkolnictwa wy¿szego – jednym z zasadni-
czych elementów tego wskaŸnika jest potencja³
naukowy spo³eczeñstwa, czyli liczba doktorów,
habilitacji, to wszystko jest tam zwymiarowane –
w jakiejœ mierze te¿ nas w tym rankingu umocni¹
i przesun¹.

Pan pose³ sprawozdawca i szanowny pan se-
nator Ortyl wspomnieli, ¿e podczas debaty
w Komisji Gospodarki Narodowej poœwiêconej
tej w³aœnie sprawie odby³o siê posiedzenie pro-
blemowe: na ile polska gospodarka jest innowa-
cyjna. Zwróci³em siê do wszystkich organizacji
grupuj¹cych przedsiêbiorców z pytaniem, jak
oni to oceniaj¹. Pytanie brzmia³o: jak przedsiê-
biorcy oceniaj¹ dzia³ania wspieraj¹ce i promu-
j¹ce innowacyjnoœæ? Przysz³y ró¿nego rodzaju
opinie, w wiêkszoœci niestety krytyczne w sto-
sunku do dotychczas podejmowanych dzia³añ.
Przedsiêbiorcy przede wszystkim zwracali uwa-
gê na rozproszenie tych dzia³añ i na pewn¹ ich
nieefektywnoœæ. To oczywiœcie trzeba wzi¹æ pod
uwagê.

Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, i myœlê, ¿e
pani minister nie weŸmie mi tego za z³e, ¿e obec-
nie w ministerstwie trwa przygotowanie kolejnej,
ju¿ którejœ tam z rzêdu, strategii o nazwie: strate-
gia innowacyjnoœci i efektywnoœci gospodarki.
Ta strategia powstaje w wyniku pewnej debaty.
Nasze posiedzenie Komisji Gospodarki Narodo-
wej te¿ by³o potraktowane jako element debaty,
w efekcie której ma powstaæ ta strategia. Miejmy
nadziejê, ¿e ona nie podzieli losu Strategii Liz-
boñskiej i ¿e w jej wyniku nast¹pi efektywne
dzia³anie zmierzaj¹ce do tego, aby nasza pozycja
jako pañstwa by³a jak najwy¿sza w tym rankingu
innowacyjnoœci.

Oczywiœcie to wszystko dzieje siê na tle kryzy-
su, który nas te¿ dotyka, prawda. Trzeba sobie za-
daæ pytanie, czy w sytuacji, kiedy s¹ pilniejsze po-
trzeby, warto inwestowaæ w tym kierunku i czy
warto wydawaæ œrodki na innowacyjnoœæ. Po-
wiem tak: kraj rodzinny pani komisarz, czyli Ir-
landia, która, jak pañstwo wiecie, niesamowicie
jest pod kresk¹, akurat z tego elementu dofinan-
sowywania, z tego fragmentu wydatków publicz-
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nych nie rezygnuje, a wrêcz przeciwnie, powiêk-
sza je, powiêksza je z roku na rok. Jest to dla nas
jakiœ przyk³ad.

I ju¿ na koniec, Szanowni Pañstwo. Nie wiem,
czy ktoœ z pañstwa senatorów zauwa¿y³ apel, któ-
ry skierowa³ pan profesor Kleiber, szef PAN, apel
pod tytu³em „M¹dra Polska”, z tymi dziesiêcioma
punktami. Fundamentem tego apelu jest postu-
lat, aby Polska by³a, ¿e tak powiem, w czo³ówce
pañstw innowacyjnych. Warto równie¿, i tu zwra-
cam siê do pani minister, zreszt¹ uczyniliœmy to
te¿ w czasie debaty w komisji, aby ta strategia
spotka³a siê z tym pomys³em pana profesora Klei-
bera, za którym stoj¹, jak s¹dzê, inne znacz¹ce
osoby, tak abyœmy byli efektywniejsi w czynieniu
polskiej gospodarki gospodark¹ innowacyjn¹.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Do g³osu zapisa³ siê równie¿ pan senator Ry-

szard Knosala. Zapraszam.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Ja w³aœciwie z³o¿y³em do protoko³u swoje wy-

st¹pienie przedstawiaj¹ce zalety tej ustawy. By³a
ona konieczna i oczekiwana i w danej chwili
spe³nia oczekiwania spo³eczne. Jednak przewo-
dnicz¹cy komisji swoj¹ wypowiedzi¹ trochê mnie
sprowokowa³ do przedstawienia szerszej wizji
zwi¹zanej z innowacyjnoœci¹.

Otó¿ przede wszystkim pieni¹dze, które prze-
znaczamy w tej chwili na innowacyjn¹ gospo-
darkê – to chcia³bym doœæ wyraŸnie powiedzieæ –
nie s¹ zwi¹zane œciœle z innowacyjnoœci¹. Ja
bym bardziej wi¹za³ je z modernizacj¹ gospodar-
ki. Kryteria przyznawania œrodków s¹ tak usta-
wione, ¿e ma to czasami bardzo ma³y zwi¹zek
z innowacyjnoœci¹. Wiem to z moich prac dyplo-
mowych, badañ studenckich, które by³y prowa-
dzone szczególnie na Œl¹sku. Otó¿ najczêœciej
pieni¹dze na innowacyjn¹ gospodarkê s¹ prze-
znaczane na zakup kolejnej maszyny, co praw-
da nowoczesnej, ale bardzo czêsto tylko jednej
maszyny, wykonuj¹cej te same czynnoœci czy
realizuj¹cej ten sam proces technologiczny, jaki
by³ realizowany do tej pory. Bardzo czêsto ten,
który stara siê o to, przedstawia taki wniosek,
przede wszystkim rejestruje swoj¹ dzia³alnoœæ
poza du¿ym miastem, wystarczy, ¿e to bêdzie
gmina podmiejska, i wystarczy stwierdziæ, ¿e te-
go, czego on oczekuje, nie ma do tej pory w tej
gminie. I na moim przynajmniej terenie czêsto
by³ to zakup co prawda nowoczesnej, ale tylko

jednej maszyny budowlanej, która realizuje to,
co te starsze maszyny realizowa³y do tej pory.
Trudno tu mówiæ o nowoczesnej, innowacyjnej
gospodarce. To jest jakby modernizacja parku
maszynowego. Chcia³bym przez to powiedzieæ,
¿e przestrzegam, ¿eby nie by³o tak, ¿e my po wy-
daniu ca³ej kwoty zwi¹zanej z innowacyjn¹ go-
spodark¹ bêdziemy zaskoczeni, ¿e takie pie-
ni¹dze zosta³y wydane, a gospodarka nie jest
odpowiednio innowacyjna. Ona jest zmodyfiko-
wana albo zmodernizowana, ale wcale nie jest
innowacyjna. I myœlê, ¿e przede wszystkim trze-
ba to sobie uzmys³owiæ.

Inna sprawa, ¿e gdyby te kryteria zaostrzyæ, bo
oczywiœcie mo¿na by je zaostrzyæ, ja siê nad tym
zastanawia³em, by³by inny problem – by³by pro-
blem z wydaniem tych pieniêdzy. Do tego te¿ nie
mo¿emy doprowadziæ. Wiêc prawdopodobnie
w naszej sytuacji, przy tym stopniu rozwoju go-
spodarki, innej mo¿liwoœci nie by³o. Nasza gospo-
darka prawdopodobnie nie by³a w stanie przyj¹æ
tych pieniêdzy na tym etapie rozwoju. Mnie tylko
chodzi o to, ¿ebyœmy po prostu byli œwiadomi te-
go, gdzie my jesteœmy, ¿eby siê nie okaza³o, ¿e
oczekiwania i rzeczywistoœæ s¹ ca³kiem inne.

Mogê te¿ powiedzieæ, poniewa¿ pan senator
Wyrowiñski nawi¹zywa³ do wczorajszego wy-
st¹pienia kolegów od szkolnictwa wy¿szego, ¿e
my ju¿ wreszcie zabraliœmy siê do prac, które
maj¹ pomóc polskim przedsiêbiorstwom. Mamy
ca³y taki obszar psychologii kreatywnoœci. Psy-
chologia kreatywnoœci w tej chwili jest wykorzy-
stana g³ównie w naukach spo³ecznych, a to prze-
cie¿ in¿ynierowie kreuj¹ na przyk³ad wszystko
to, co jest w tej sali. W zwi¹zku z tym prowadzimy
prace, aby przej¹æ te ró¿ne metody, a metod
kreatywnego tworzenia rozwi¹zañ jest kilkadzie-
si¹t. One siê zaczê³y gdzieœ tam po wojnie, te
ostatnie to na przyk³ad metoda de Bono. Chcemy
pokazaæ, do jakich rozwi¹zañ innowacyjnych
mo¿na wykorzystaæ dan¹ grupê metod z psycho-
logii kreatywnoœci.

Pani minister wspomnia³a o ryzyku zwi¹zanym
z wdra¿aniem innowacyjnoœci. Wyobra¿a³bym so-
bie jako przedsiêbiorca, ¿e gdy chcê zainwestowaæ
pewne pieni¹dze, to przede wszystkim ktoœ mi
okreœli, albo pewne metody na to pozwol¹, albo
zrobi¹ to moi ludzie, jakie ryzyko finansowe i te-
chniczne podejmujê. Dzisiaj nie jest to mo¿liwe.
Nie ma w zasadzie… Oczywiœcie te metody s¹
w inwestycjach itd., trzeba je tylko skanalizowaæ
w kierunku innowacyjnoœci i takie prace te¿ s¹
podjête.

Inna sprawa. Mamy metody badania rynku,
ale te metody badania rynku to s¹ metody ogól-
ne, konwencjonalne. Jeœli mamy podj¹æ jakieœ
szczególne ryzyko zwi¹zane z innowacyjnoœci¹,
to te¿ by wypada³o mieæ jakieœ szczególne metody
zbadania tego rynku. Takie prace te¿ zosta³y
uruchomione.
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Krótko mówi¹c, zaczynamy wreszcie od tego
ujêcia filozoficznego przechodziæ do, nawet tak
bym powiedzia³, ujêcia metodycznego czy zwi¹za-
nego z pewnym oprzyrz¹dowaniem narzêdzio-
wym. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Ry-

szard Knosala i Stanis³aw Jurcewicz z³o¿yli swoje
przemówienia w dyskusji do protoko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie: Sta-
nis³aw Bisztyga, W³adys³aw Ortyl i W³adys³aw
Dajczak.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosun-
kowaæ do przedstawionych wniosków? Czy pa-
ni minister Henclewska chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków? Równie¿
podczas posiedzenia komisji mo¿e pani mini-
ster to uczyniæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:
Tak, podczas posiedzenia komisji bêdziemy siê

ustosunkowywaæ do wniosków.
Chcia³abym jednak bardzo podziêkowaæ za

dyskusjê i podziêkowaæ za zwrócenie uwagi na
to, ¿e tocz¹ siê prace nad now¹ strategi¹. Rzeczy-
wiœcie stawiamy na innowacyjnoœæ, chcemy, ¿e-
by to by³a nowoczesna strategia, szeroko j¹ kon-
sultujemy, prosimy wszystkie œrodowiska o opi-
nie, podejœcie horyzontalne. Myœlê, ¿e samo na-
sze podejœcie i koncepcja s¹ bardzo bliskie temu,
co zosta³o zaprezentowane w „M¹drej Polsce”.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Proszêpañstwa,wzwi¹zkuz tym, ¿ewczeœniej og-
³osi³am, ¿e o 14.30 bêdzie blok g³osowañ, chcê prze-
prosiæ i poinformowaæ, ¿e czekamy na wydruki. Gdy
tylko siê pojawi¹, przejdziemy do g³osowania.

W zwi¹zku z tym przejdziemy teraz do nastêp-
nego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o urzêdzie rejestracji… Sekundkê, jeszcze
odnoœnie do poprzedniego punktu…

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1112,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1112A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-
tora W³adys³awa Sidorowicza, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm

w dniu 4 lutego i przes³ana w dniu 8 lutego do Se-
natu. Komisja Zdrowia zajê³a siê t¹ ustaw¹ na po-
siedzeniu w dniu 22 lutego 2011 r.

Szanowni Pañstwo, ustawa przyjêta przez
Sejm reguluje dwa obszary. Przede wszystkim
kwestiê rejestracji produktów leczniczych, wyro-
bów medycznych i produktów biobójczych. Cho-
dzi te¿ o powo³anie nowego urzêdu centralnego,
który przej¹³ kompetencje ministra zdrowia
w sprawie odpowiedzialnoœci za rejestracjê pro-
duktów leczniczych itd.

Omawiana ustawa w wersji, jaka zosta³a
przyjêta przez Sejm, opisuje to, jak bêdzie zorga-
nizowany urz¹d rejestracji, jakie kryteria ma
spe³niaæ prezes i jego czterech zastêpców, jaka
ma byæ struktura urzêdu, w którym bêdzie dzia-
³a³o szeœæ komisji mog¹cych powo³ywaæ swoje
grupy eksperckie. Wszystko to wi¹za³o siê rów-
nie¿ ze zmian¹ wynegocjowanych, kiedy wstê-
powaliœmy do Unii, okresów przejœciowych. To
by³y szeœcioletnie okresy ochrony patentowej
leków i innych produktów. Obecne regulacje
wyd³u¿aj¹ ten okres do oœmiu, a nawet do dzie-
siêciu lat.

Ustawa, któr¹ przyj¹³ Sejm, jest te¿ efektem do-
stosowania siê do wymagañ… Jesteœmy w tej ma-
terii ju¿ trochê spóŸnieni.

Ta regulacja w wersji, jak¹ przyj¹³ Sejm, za-
wiera³a pewne u³omnoœci, których koniecz-
noœæ usuniêcia by³a przedmiotem obrad komi-
sji. Bardzo trudna rzecz to… Kiedy dyskutuje-
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my o prezesie, o samym urzêdzie… Rozumie-
my, ¿e bêdzie to nowa wersja organizacji, ocze-
kiwana przez producentów i dystrybutorów le-
ków. W ustawie znalaz³y siê zapisy, zw³aszcza
te dotycz¹ce badañ klinicznych, które tak¿e s¹
oczekiwane. Wchodzimy tu w obszar ochrony
praw pacjenta, ale tak¿e w obszar ochrony inte-
resu gospodarczego placówek, które te badania
wykonuj¹. W tej ustawie wprowadzono zapisy,
które chroni¹ interes uczestnika badañ klini-
cznych, wskazuj¹c, i¿ ¿adne badanie kliniczne
nie mo¿e naruszaæ interesu zdrowotnego cho-
rego. To jest bardzo wa¿ne stwierdzenie. Pry-
mat ochrony zdrowia pacjenta nad jakimikol-
wiek interesami zwi¹zanymi z badaniami nau-
kowymi.

Ustawa bardzo starannie opisuje obowi¹zki
sponsora badania klinicznego, ale w wersji sej-
mowej posuniêto siê za daleko. Nie zró¿nicowa-
no takiej sytuacji… Badanie kliniczne jest pro-
wadzone po to, by wprowadziæ nowy produkt,
ale przecie¿ dotyczy ono ludzi chorych i czêsto
ten innowacyjny produkt mo¿e byæ jedyn¹ szan-
s¹ ratunku dla cz³owieka chorego. St¹d poten-
cjalni sponsorzy badañ klinicznych zwrócili
uwagê, ¿e w tej czêœci, w której procedura lecz-
nicza nale¿y siê cz³owiekowi z racji koszyka
œwiadczeñ gwarantowanych… Tê czêœæ proce-
dur powinien finansowaæ Narodowy Fundusz
Zdrowia, a na sponsora spada³by obowi¹zek za-
pewnienia tych badañ ekstra, które s¹ niezbêd-
ne do badania klinicznego, a tak¿e dostarczenie
do tego koniecznych materia³ów i zabezpiecze-
nia kosztów ewentualnych powik³añ zwi¹za-
nych ze stosowaniem nowych produktów lecz-
niczych.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e komisja senacka przyjê³a
poprawki w uzgodnieniu z ministerstwem.

Inn¹ du¿¹ grup¹ trudnych spraw, jakie s¹
zawarte w tej ustawie, to zapisy antykorupcyj-
ne. Dotyczy to art. 9 wymienionej ustawy.
W opinii naszych prawników, ale i prawników
ministerstwa, ustawodawcy posunêli siê za da-
leko, wprowadzaj¹c przepisy niejasne i nazbyt
ostro wykluczaj¹ce pewne grupy osób, które
mog³y byæ potencjalnie ekspertami b¹dŸ cz³on-
kami komisji. Do tej materii bêdê sk³ada³ po-
prawki.

Ogólnie rzecz bior¹c, omawiana ustawa po-
³¹czy³a dwie ustawy, które zosta³y skierowane do
Sejmu. Jedna dotyczy³a urzêdu rejestracji, a dru-
ga rejestracji produktów leczniczych i wyrobów
medycznych. Po przyjêciu poprawek, o których
mówi³em, komisja jednog³oœnie popar³a wniosek
o pozytywne zaopiniowanie wy¿ej omówionej
ustawy. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, mo¿e przy okazji wprowadzê

pañstwa w tok naszego posiedzenia, bo nie jest on
do koñca jasny. Bêdziemy przerabiaæ kolejne
punkty porz¹dku dziennego do momentu, kiedy
dostaniemy druki do punktów pierwszego i dru-
giego. Wtedy odbêd¹ siê g³osowania. Potem po-
wrócimy do porz¹dku dziennego. Nie wiem, kiedy
odbêd¹ siê g³osowania. Albo dziœ w nocy, albo…
Mo¿e zostan¹ prze³o¿one na jutro rano. To zale¿y
od pañstwa inicjatywy, od tego, ile czasu zajmie
nam przedyskutowanie pozosta³ych dziesiêciu
punktów. Dziêkujê bardzo.

Pañstwo senatorowie maj¹ uprawnienie do za-
dawania sprawozdawcy pytañ trwaj¹cych nie
d³u¿ej ni¿ minutê, o czym przypominam i co jest
bardzo trudne do realizacji.

Proszê bardzo.
Pan senator Knosala.
(Senator Ryszard Knosala: Proszê?)
Panie Senatorze, czy pan senator rezygnuje

z pytania?
(Senator Ryszard Knosala: Jeœli siê zg³osi³em,

to zadam pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W art. 9 s¹ przepisy, które maj¹ ograniczyæ ko-

rupcjê i konflikt interesów. Chcia³bym zapytaæ
pana sprawozdawcê, jak to w rzeczywistoœci jest.
Czy s¹ jakieœ badania szacunkowe, czy konflikty
interesów rzeczywiœcie wystêpuj¹ a¿ tak czêsto,
¿e trzeba by³o a¿ expressis verbis tê kwestiê zdefi-
niowaæ w ustawie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Nie znam takich badañ. Myœlê jednak, ¿e obo-

wi¹zkiem ustawodawcy jest przewidzenie takich
sytuacji, poniewa¿ rzecz dotyczy obrotu wartego
miliardy z³otych. Wobec powy¿szego nale¿a³o za-
stanowiæ siê, co zrobiæ, ¿eby przepisy dotycz¹ce
powo³ywania ludzi do poszczególnych komisji
i gremiów by³y mo¿liwie transparentne, ku czemu
sk³ania zreszt¹ dyrektywa Unii Europejskiej.
I st¹d, realizuj¹c tê dyrektywê, wprowadzono tu-
taj zapisy id¹ce jednak, o czym mówi¹ orzeczenia
naszego Trybuna³u Konstytucyjnego, troszeczkê
za daleko. Dlatego po naradzie, a tak¿e po dysku-
sji i w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia,
sk³adam w kwestii tej materii grupê poprawek.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Poprawki

sk³adam na rêce pana marsza³ka. Bardzo proszê.)
Tak jest, dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster zdrowia.

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

Rz¹d jest reprezentowany przez podsekretarza
stanu.

Proszêbardzo,PanieMinistrze.Tak,proszê tutaj.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Strona rz¹dowa bardzo cieszy siê z prac nad t¹

ustaw¹, tak mogê to okreœliæ, poniewa¿ w naszym
porz¹dku prawnym jest ona niezbêdna. Jest ona je-
dnym z elementów pakietu zdrowotnego, nad któ-
rym w tej chwili tocz¹ siê prace w naszym parlamen-
cie. Kolejnym takim projektem jest ustawa o refun-
dacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego prze-
znaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych,
nad któr¹ w³aœnie w tej chwili koñczy swoje prace
Komisja Zdrowia w Sejmie. Ustawy dotycz¹ce prawa
farmaceutycznego, urzêdu rejestracji leków, a tak¿e
refundacji leków, maj¹ uporz¹dkowaæ ca³y system,
pocz¹wszyodmomentuwyjœcia lekuodproducenta,
poprzez wydanie decyzji refundacyjnej, a¿ do chwili
dotarcia produktu do pacjenta.

W³aœnie ta ustawa, nad któr¹ Wysoki Senat po-
chyla siê w dniu dzisiejszym, pokazuje, ¿e najwy¿szy
czas, abyoddzieliækompetencjeorganu,którydopu-
szcza do obrotu produkty lecznicze, wyroby medycz-
ne i œrodki specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego,
rejestruje je, odkompetencji podmiotu,którywydaje
decyzje refundacyjne, czyli od ministra zdrowia.
Myœlê, ¿e w³aœnie porz¹dek prawny wprowadzany t¹
ustaw¹ bardzo uczytelni proces podejmowania de-
cyzji i w jakiœ sposób to wszystko uporz¹dkuje, po-
woduj¹c, ¿e bêdzie wiêksza dynamika pracy i ¿e de-
cyzje bêd¹ szybciej podejmowane. Mo¿emy spodzie-
waæ siê, ¿e dziêki temu ten porz¹dek i ³ad bêd¹ na
zdecydowanie wy¿szym poziomie.

Bardzo cieszymy siê równie¿ z poprawek zg³oszo-
nych podczas prac w komisji senackiej, sugerowa-
nych zarówno przez Biuro Legislacyjne, jak i pañ-
stwa senatorów. Chcê powiedzieæ, ¿e w pe³ni popie-
ramy poprawki, jakie pojawi³y siê w toku prac nad t¹
ustaw¹.Zmojej strony towszystko,dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ zapytania do pana ministra, trwaj¹ce

równie¿ nie d³u¿ej ni¿ minutê?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zapozna³em siê z wynikami

badañ NIK, dotycz¹cymi urzêdu rejestracji leków
i muszê powiedzieæ, ¿e te wyniki s¹ dosyæ krytycz-
ne. Ale mo¿e ograniczê siê do jednej kwestii. Bio-
r¹c pod uwagê liczbê ludnoœci w naszym kraju,
wed³ug standardów unijnych, wypada³oby za-
trudniæ oko³o szeœciuset piêædziesiêciu osób,
a zdaje siê, ¿e do dzisiaj zatrudnionych ich zosta-
³o, nie wiem dok³adnie, trzysta czy trzysta piêæ-
dziesi¹t. Miêdzy innymi to równie¿ by³o przyczyn¹
tego, ¿e przeprowadzane badania dotyczy³y tylko
2% ca³ej populacji. Czy w najbli¿szym czasie siê to
zmieni? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Po prze-

kszta³ceniu urzêdu zak³adamy zwiêkszenie za-
trudnienia. To zatrudnienie musi byæ zwiêkszo-
ne, poniewa¿ dochodz¹ nowe zadania, zwiêksza
siê zakres dzia³ania urzêdu, w zwi¹zku z tym prze-
znaczone s¹ na to œrodki, spodziewamy siê, ¿e to
zatrudnienie bêdzie wiêksze, jednak trudno po-
wiedzieæ, czy dojdziemy do tego standardu, o któ-
rym pan senator mówi. Na pewno nie od razu, ale
bêdziemy do tego d¹¿yli.

Myœlê, ¿e prezes wykonuje swoje dzia³ania nie
tylko si³ami etatowych pracowników, ale w ca³ym
tym procesie korzystamy równie¿ z pomocy osób
zatrudnianych dodatkowo, na umowy-zlecenia,
chodzi po prostu te¿ o to, ¿eby przestrzegaæ termi-
nów. Myœlê, ¿e w³aœnie ta porz¹dkuj¹ca ustawa,
zmieniaj¹ca formê organizacyjno-prawn¹ fun-
kcjonowania urzêdu, przyspieszy te dzia³ania. Je-
¿eli ¿yczy³by pan sobie uzyskaæ szczegó³ow¹ od-
powiedŸ, to na sali jest równie¿ prezes urzêdu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pañstwa, prosi³bym jednak o ciszê, bo trochê
ciê¿ko odbieraæ… Ja siedzê bardzo blisko, a te¿
nic nie s³yszê.)

…który mo¿e odpowiedzieæ na pytanie zadane
przez pana, Panie Senatorze.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Dziêkujê.)
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, sprawa drobna, ale istotna

z punktu widzenia postêpowania administracyj-
nego, mianowicie chodzi o wpisy do rejestru pro-
duktów biobójczych niskiego ryzyka. Rozumiem,
to jest projekt rz¹dowy prawda? I z jednej strony
piszecie pañstwo, ¿e do kompetencji prezesa na-
le¿y „wydawanie, w drodze decyzji, wpisów”,
a póŸniej, w art. 12, nowelizuj¹cym ustawê o pro-
dukcjach biobójczych, piszecie: „Pozwolenie wy-
daje oraz wpisu do rejestru dokonuje”. W tym
drugim przypadku dokonywanie wpisu oznacza
tak zwan¹ czynnoœæ materialno-techniczn¹,
a w pierwszym przypadku wpis, wydawany w dro-
dze decyzji, oznacza wydanie decyzji…

(Rozmowy na sali)
Czy ja dobrze rozumiem, ¿e ten prezes dokonu-

je wpisu, choæ jednoczeœnie dokonanie wpisu
musi byæ poprzedzone wydaniem decyzji? Bo taki
powinien byæ ci¹g dzia³añ. Widzê tu wiêc pewn¹
niespójnoœæ terminologiczn¹. Co by pan powie-
dzia³ na ten temat?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pochylimy siê

nad t¹ uwag¹, w tej chwili nie jestem w stanie siê
do niej odnieœæ. Do tej pory decyzje dopuszczaj¹ce
produkt do obrotu podpisywa³ minister, w zwi¹z-
ku z tym w œwietle tego nowego porz¹dku prawne-
go przyjrzymy siê tej ewentualnej nieœcis³oœci,
niespójnoœci, jak¹ pan tutaj zg³osi³. W razie czego
dokonamy odpowiedniej korekty czy zasugeruje-
my jej wprowadzenie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

widzê zg³oszeñ.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.

Nikt siê nie zapisa³ do udzia³u w dyskusji.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e senator Sidoro-

wicz z³o¿y³ wniosek legislacyjny, a senator Biszty-
ga z³o¿y³ swoje wyst¹pienie do protoko³u.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Tak, oczywiœcie… Aha, jest wniosek.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanieodbêdzie siêpodkoniecposiedzenia.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej oraz ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1114,
a sprawozdania komisji w druku nr 1114A – po-
prawionym i w druku nr 1114B.

Poproszê senatora Augustyna o przedstawie-
nie sprawozdania.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-

nej chcê przedstawiæ sprawozdanie o ustawie
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

Rozpatrywaliœmy tê ustawê 24 lutego i chcê
pañstwa poinformowaæ, ¿e komisja by³a zgodna
co do tego, ¿e ta ustawa jest naprawdê potrzebna.
Od marca 2004 r. wiele siê zmieni³o w otoczeniu
pomocy spo³ecznej, wiele zmieni³o siê te¿ w in-
nych systemach zwi¹zanych z pomaganiem oso-
bom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji. Sta³o siê
tak na przyk³ad w ustawodawstwie dotycz¹cym
rynków pracy, a tak¿e w innych ustawach, które
s¹ zwi¹zane z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej. Te
wszystkie okolicznoœci spowodowa³y, ¿e by³a ko-
niecznoœæ dokonania licznych zmian w ustawie
o pomocy spo³ecznej oraz ustawie o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych.

Przede wszystkim w tej ostatniej ustawie mowa
jest o obowi¹zku ubezpieczenia zdrowotnego,
zg³aszania do tego ubezpieczenia, i op³acenia
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne, osób, które
zawar³y kontrakt socjalny na okreœlonych zasa-
dach, zawartych w ustawie z 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Te dwie
ustawy wymaga³y uzgodnienia i w zwi¹zku z tym
ta nowelizacja.

Podobnie, jeœli chodzi o kodeks rodzinny opie-
kuñczy. W nowelizacji doprecyzowuje siê kwestie
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dotycz¹ce dokumentacji w zakresie rodzinnego
wywiadu œrodowiskowego i wydania decyzji ad-
ministracyjnej.

W samej ustawie o pomocy spo³ecznej wprowa-
dzono dwadzieœcia siedem zmian, nie licz¹c po-
prawek, które zaproponowa³a komisja.

Zrezygnowano ze sporz¹dzenia bilansu po-
trzeb, poniewa¿ odk¹d wiêkszoœæ zadañ w pomo-
cy spo³ecznej to s¹ zadania w³asne, taki bilans po-
trzeb nie by³ ju¿ ministerstwu potrzebny. Ale aby
gminy dokonywa³y jednak oceny zasobów, który-
mi dysponuj¹, oceny mo¿liwoœci realizacji zapo-
trzebowania na us³ugi w dziedzinie polityki spo³e-
cznej, wprowadzamy t¹ nowelizacj¹ koniecznoœæ
sporz¹dzenia ocen zasobów w zakresie pomocy
spo³ecznej.

Wprowadzono te¿ zmiany w zakresie zasi³ku
okresowego celowego po to, ¿eby tym osobom,
które próbuj¹ wyjœæ z bezrobocia, s¹ d³ugotrwale
wykluczone, umo¿liwiæ podjêcie siê zadañ okreœ-
lonych w kontrakcie bez szybkiej utraty tego
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej. Kwestia ta wy-
wo³a³a spor¹ dyskusjê, Ministerstwo Finansów
wskazywa³o na koszty, dlatego nasza komisja za-
proponowa³a rozwi¹zania kompromisowe, które
uzyska³y poparcie resortów i wszystkich senato-
rów. Bêdê o tym jeszcze wspomina³ przy omawia-
niu poprawek.

W zakresie korzystania z ca³odobowego pobytu
w œrodowiskowych domach samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi uwzglêdniono
postulat, aby wyd³u¿yæ mo¿liwoœæ pobytu w ta-
kim domu. Przyjêty w nowelizacji okres wynosiæ
bêdzie trzy miesi¹ce z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia
do szeœciu, maksymalnie do oœmiu miesiêcy w ro-
ku kalendarzowym.

Gdy idzie o us³ugi opiekuñcze, to zmiany doty-
cz¹ form pomocy w rodzinnym domu pomocy. Do
tej pory nie mog³y z takiej formy korzystaæ osoby
niepe³nosprawne, zmieniamy to. Poza tym dysku-
sjê wywo³a³a kwestia, czy tego rodzaju domy ro-
dzinne mog¹ prowadziæ tylko osoby fizyczne, któ-
re maj¹ jakiœ maj¹tek i chcia³yby go uruchomiæ
i prowadziæ taki dom rodzinkowy dla nie wiêcej
ni¿ oœmiu osób, czy te¿ otworzyæ siê ca³kowicie,
jak proponowa³ Sejm, bez ograniczeñ na dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, tak ¿eby wszystkie osoby pra-
wne mog³y prowadziæ takie domy. Wiêkszoœæ ko-
misji uzna³a, ¿e jednak po doœwiadczeniach z do-
mami pomocy spo³ecznej, gdy wci¹¿ nie mo¿emy
siê uporaæ ze standardami w prywatnych domach
pomocy spo³ecznej, powinniœmy zachowaæ pewn¹
ostro¿noœæ. Proponujemy, ¿eby te domy mog³y
prowadziæ, owszem, osoby fizyczne, ale tak¿e or-
ganizacje pozarz¹dowe. Jednak ró¿nego rodzaju
spó³ki, które tak z³¹ s³awê przynosz¹ wielu pry-
watnym domom pomocy spo³ecznej, w³aœnie tych
rodzinnych, podkreœlam: rodzinnych ju¿ z samej

nazwy, form pomocy nie mog³yby prowadziæ. Ta-
ka jest jedna z naszych poprawek.

Na pewno korzystne dla osób i rodzin stara-
j¹cych siê o pobyt w domu pomocy spo³ecznej jest
podwy¿szenie kryterium dochodowego, od które-
go rodzina bêdzie zobowi¹zana do odp³atnoœci.
Pamiêtajmy, ¿e kryterium œwiadczenia w pomocy
spo³ecznej od dawna siê nie zmieni³o. My tutaj
podnosimy troszeczkê ten próg po to, a¿eby ob-
ci¹¿enie rodzin nie tyle mala³o, ile po prostu nie
ros³o.

Uwzglêdniono te¿ kwestiê upowa¿nienia do wy-
dania przez ministra w³aœciwego do spraw zabez-
pieczenia spo³ecznego rozporz¹dzenia dotycz¹ce-
go rodzaju i zakresu wsparcia œwiadczonego
w mieszkaniach chronionych. Do tej pory te kwe-
stie nie by³y uregulowane, wreszcie ten, nazwijmy
go tak roboczo, standard bêdzie móg³ byæ przez
ministra okreœlony.

Wreszcie, doprecyzowano przepisy dotycz¹ce
pracowników socjalnych, organizacji pracy oœ-
rodka pomocy spo³ecznej poprzez wprowadzenie
minimalnej liczby pracowników socjalnych za-
trudnionych w pe³nym wymiarze oraz kryterium
liczby godzin i rodzin, którymi ci pracownicy so-
cjalni mogliby siê zajmowaæ. Tutaj by³a dosyæ d³u-
ga dyskusja i polemika z Ministerstwem Finan-
sów. Ostatecznie w poprawce zaproponowaliœmy
rozwi¹zanie kompromisowe, zgodne zreszt¹ z in-
tencj¹ samych projektodawców, mianowicie ta-
kie, ¿e jeden pracownik socjalny – i tutaj jest
zmiana – zatrudniony na pe³nym etacie, bo czêœæ
gmin ucieka³a od tego wskaŸnika, zatrudniaj¹c
pracowników socjalnych na cz¹stkê etatu, bêdzie
móg³ przypadaæ na dwa tysi¹ce osób, a gmina bê-
dzie mog³a zastosowaæ inny przelicznik, na przy-
k³ad piêædziesiêciu œrodowisk czy piêædziesiêciu
rodzin objêtych pomoc¹. Dlatego uwa¿amy, ¿e ta
poprawka kompromisowa nie bêdzie obci¹¿a³a
samorz¹dów, a taki by³ podstawowy zarzut wobec
dotychczasowego uregulowania czy tej propozy-
cji, poniewa¿ gmina bêdzie mog³a sobie wybraæ to
kryterium ustalania liczby pracowników socjal-
nych zajmuj¹cych siê osobami potrzebuj¹cymi
w danej gminie. Jeœli gmina bêdzie bogata, a s¹
takie, nawet dla okreœlonej dzielnicy bêdzie mo¿-
na przyj¹æ to kryterium dotycz¹ce œrodowisk,
piêædziesiêciu œrodowisk, którymi zajmowaæ siê
bêdzie pracownik socjalny, i na pewno wtedy pra-
ca socjalna bêdzie mog³a byæ prawdziwa, efekty-
wna i skuteczniejsza, a je¿eli gmina niestety nie
bêdzie mia³a na to œrodków, to bêdzie mog³a pozo-
staæ przy dotychczasowym wskaŸniku, ale pod
warunkiem ¿e bêd¹ siê liczyæ ca³e etaty, a nie
cz¹stki etatów.

Wprowadzono tak¿e podstawê prawn¹ do wy-
odrêbniania w strukturze oœrodka pomocy spo³e-
cznej zespo³ów pracy socjalnej i integracji spo³e-
cznej. Do tej pory czêœæ gmin takie wydzielone oœ-
rodki pracy socjalnej eksperymentalnie, w czêœci
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ze œrodków unijnych, tworzy³a, dzisiaj bêdzie
podstawa prawna do tego, by te samorz¹dy, które
mog¹, robi³y to ju¿ w oparciu o ustawê.

Wreszcie, rozszerzono przepisy dotycz¹ce
kszta³cenia i dokszta³cania pracowników.

Wyd³u¿ono tak¿e czas spe³nienia standardów
przez domy pomocy spo³ecznej do koñca 2012 r.,
co spowodowa³o tak¿e koniecznoœæ zmian przepi-
sów dotycz¹cych programu naprawczego.

Komisja zaproponowa³a sporo poprawek, jest
ich jedenaœcie. Te g³ówne stara³em siê ju¿ w wy-
st¹pieniu pañstwu omówiæ.

Wspomnê jeszcze o innej, bardzo oczekiwanej
przez pracowników, a w³aœciwie przez studentów
kszta³c¹cych siê nie w zakresie pracy socjalnej,
ale na kierunkach pokrewnych. Studenci ci oba-
wiali siê, ¿e po zmianie ustawy nie bêd¹ uzyskiwa-
li uprawnieñ do tego, ¿eby pracowaæ w zawodzie
jako pracownicy socjalni. Zmieniamy to tak, a¿e-
by ci, którzy rozpoczêli studia na kierunkach po-
krewnych kierunkowi praca socjalna, mieli gwa-
rancjê, ¿e ta decyzja by³a s³uszna i ¿e bêd¹ mogli
byæ pracownikami socjalnymi.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzo-
wuj¹cy i myœlê, ¿e nie trzeba ich omawiaæ. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Boszko jako sprawozdawca Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej.

Proszê bardzo.

Senator Micha³ Boszko:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Wielce Sza-
nowni Goœcie!

Zmiany ustawy o pomocy spo³ecznej oraz
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych by³y roz-
patrywane przez Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej na dwóch kolej-
nych posiedzeniach w dniu 23 lutego i 1 marca
bie¿¹cego roku.

Wyra¿amy stanowisko, ¿e zmiany id¹ w do-
brym kierunku. Dziêki szerokim konsultacjom
z licznymi œrodowiskami zajmuj¹cymi siê organi-
zacj¹ pomocy spo³ecznej i jej problemami w usta-
wie uwzglêdniono wiele pozytywnych uregulo-
wañ, korzystnych dla ludzi objêtych t¹ pomoc¹.

Ustawa umo¿liwia osobom starszym oraz nie-
pe³nosprawnym korzystanie z us³ug opiekuñczo-
-bytowych równie¿ w formie rodzinnego domu po-
mocy prowadzonego przez osoby fizyczne lub – jak

zaproponowano w poprawce – przez organizacje
po¿ytku publicznego. Porz¹dkuje te¿ zasady
zwi¹zane z ustaleniem odp³atnoœci za pobyt
cz³onka rodziny w domu pomocy spo³ecznej.
Ustawa okreœla wymagane liczby pracowników
socjalnych zatrudnionych w oœrodkach pomocy
spo³ecznej w pe³nym wymiarze czasu pracy i – co
jest bardzo cenne tak¿e w opinii naszej komisji,
a o czym mówi³ pan senator sprawozdawca…

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

szê pañstwa, proszê o spokój. Jeœli rozmowy, to
proszê…)

…wskazuje na potrzebê powi¹zania tego za-
trudnienia z liczb¹ rodzin lub osób, z którymi pro-
wadzona jest praca socjalna.

Ustawa gwarantuje jednostkom samorz¹du te-
rytorialnego mo¿liwoœæ uzyskania z bud¿etu pañ-
stwa dotacji na dofinansowanie zadañ w³asnych
z zakresu pomocy spo³ecznej w wysokoœci do 80%
kosztu realizacji zadania, a w sytuacjach nadzwy-
czajnych dopuszcza przekroczenie tego wskaŸni-
ka. Ustawa reguluje te¿ sprawy zwi¹zane z dosko-
naleniem zawodowym pracowników, organizacj¹
egzaminów i odp³atnoœci¹ za egzaminy. Umo¿li-
wia pracownikom socjalnym korzystanie z nowa-
torskiej i – zdaniem komisji – po¿ytecznej oferty
w postaci porad superwizorów, sprzyja rozwojowi
zaradnoœci zawodowej, aktywizuj¹c osoby pobie-
raj¹ce zasi³ki okresowe do podejmowania zatrud-
nienia.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej solidaryzuje siê ze stanowis-
kiem Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, wyra-
¿onym przez mojego znakomitego przedmówcê
i sprawozdawcê, pana senatora Mieczys³awa Au-
gustyna, i wnosi o pozytywne rozpatrzenie i przy-
jêcie przez Wysoki Senat ustawy wraz ze zg³oszo-
nymi przez obydwie komisje poprawkami, które –
w naszym przekonaniu – umo¿liwi¹ lepsze fun-
kcjonowanie ustawy o pomocy spo³ecznej. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, pojawi³y siê ju¿ druki. Ponie-

wa¿ nie chcia³bym odrywaæ pytañ do sprawo-
zdawców od sprawozdañ, mo¿e zapytam pañ-
stwa, ile osób zamierza zadaæ pytania. Je¿eli jed-
na czy dwie, to mo¿emy… Czy du¿o jest chêtnych?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja mam jedno
pytanie.)

Jedno pytanie.
Czy s¹ jeszcze jakieœ zg³oszenia? Bêdê bardzo

rygorystyczny.
(Senator Bohdan Paszkowski: Jedno, jedno.

Senator Dajczak.)
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Dobrze. Wobec tego za chwilê poproszê spra-
wozdawców, ¿eby nam odpowiedzieli na pytanie
senatora Dajczaka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Augustyna. Pa-

nie Senatorze, stwierdzi³ pan w swoim wyst¹pie-
niu, ¿e w³aœciwie to nie bêdzie mia³o wp³ywu na fi-
nanse samorz¹du terytorialnego. Ja bym chcia³
dopytaæ, poniewa¿ to rozwi¹zanie, o którym pan
mówi³, dwa tysi¹ce osób…

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

szê pañstwa, ale proszê o ciszê, bo w ogóle nie s³y-
chaæ…)

…na jednego pracownika. Wskazuje to jednak
na to – wprawdzie wejdzie to w ¿ycie od 2015 r. – ¿e
wzroœnie liczba pracowników socjalnych.

I druga sprawa, o której pan wspomnia³ – myœ-
lê, ¿e to jest istotne – chodzi o podniesienie pu³apu
dochodu. To na pewno spowoduje wiêksze zapo-
trzebowanie na œrodki, jesli chodzi o p³atnoœci po-
noszone przez samorz¹d gminny. Czy ktoœ próbo-
wa³ oszacowaæ, jakie to bêd¹ kwoty?

Mo¿e jeszcze jedno. Czy by³y prowadzone kon-
sultacje ze œrodowiskami samorz¹dowymi i jaka
by³a ich opinia na ten temat?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy pan senator s³ysza³, jak brzmia³y pytania?

S¹dzê, ¿e to by³o bardzo trudne.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Z trudem, Panie Marsza³ku, ale chyba dos³y-

sza³em, o co panu senatorowi chodzi³o.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsz¹ kwe-

stiê, to w³aœnie ja zg³asza³em kompromisow¹ po-
prawkê, prowadz¹c¹ do tego, ¿eby te wskaŸniki
by³y fakultatywne. W tej sytuacji tak naprawdê
gmina wybierze sobie ten, który zastosuje. Jeœli j¹
na to staæ, jeœli bêdzie chcia³a ponieœæ dodatkowe
koszty, to oczywiœcie mo¿e sobie wybraæ wskaŸ-
nik piêædziesiêciu œrodowisk czy piêædziesiêciu
rodzin zagro¿onych. To na pewno bêdzie tê gminê
kosztowa³o. W ka¿dym razie to jest jej wybór, wy-
bór radnych, wybór organów zarz¹dzaj¹cych.

Jeœli chodzi o drug¹ kwestiê, to tak, rzeczywi-
œcie, mog¹ wzrosn¹æ, chocia¿ nie tak bardzo, ale
mog¹ wzrosn¹æ koszty po stronie samorz¹dów, po-
niewa¿ najprawdopodobniej wiêksza liczba rodzin
ni¿ obecnie bêdzie wy³¹czona z obowi¹zku p³ace-
nia za pobyt mieszkañców domów pomocy spo³e-

cznej i spadnie to na barki gmin. Trzeba tu jednak
powiedzieæ, ¿e utrzymywanie tego wskaŸnika po-
wodowa³o, ¿e niestety liczba rodzin zobowi¹zanych
do ponoszenia p³atnoœci ros³a. Teraz mo¿e uda siê
uchwyciæ now¹ równowagê miêdzy obowi¹zkami
samorz¹dów a obowi¹zkami rodzin. Dlatego osta-
tecznie, mimo ¿e podnoszono tê kwestiê podczas
posiedzenia komisji, opowiedzieliœmy siê za tym
nie jakoœ bardzo znacz¹cym ruchem.

Z tego, co pamiêtam, przedstawicielka minister-
stwa, pani dyrektor Krystyna Wyrwicka, mówi³a
o szacunkach kosztów, ale ja w tej chwili nie mogê
sobie tego przypomnieæ. Mówi³a tak¿e o tym, ¿e by-
³y prowadzone konsultacje z samorz¹dami i kwe-
stia ta nie wzbudzi³a jakichœ niesamowitych emo-
cji. Wiadomo, ¿e nikt siê z tego specjalnie nie ucie-
szy³, ale te¿ nie mo¿emy spychaæ ci¹gle rosn¹cych
kosztów utrzymania osób w domach pomocy spo-
³ecznej w coraz wiêkszym stopniu na rodziny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(G³os z sali: Jedno krótkie.)
Jest pytanie. Tak? Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie ma wiêcej pytañ.)
(Senator Jan Rulewski: Dyskusja.)
(SenatorStanis³awKogut:Niemadyskusji,Jasiu.)
Nie ma pytañ. No to œwietnie.
Proszê pañstwa, do dalszego procedowania pun-

ktu siódmego przyst¹pimy po g³osowaniach. Wtedy
wys³uchamy wyst¹pienia pana ministra, który
przedstawi stanowisko, i bêdzie dalsza debata.

W tej chwili og³aszam dziesiêæ minut przerwy
technicznej, bo widzê, ¿e jeszcze mamy pewne
k³opoty z kworum. Chcia³bym, ¿eby wszyscy se-
natorowie mogli przybyæ na g³osowania.

Dziesiêæ minut przerwy, a potem rozpoczyna-
my g³osowania.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 08
do godziny 15 minut 37)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszê zajmowaæ miejsca i proszê o zamkniêcie

drzwi.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Prawo prywatne miêdzynaro-
dowe.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
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wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja g³oœniej ju¿ naprawdê nie

mogê.
(G³osy z sali: Ciii!)
(G³os z sali: Proszê o spokój.)
Sprawozdanie znajduje siê w druku nr 1111Z.
Proszê sprawozdawcê, senatora Piotrowicza,

o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 3 marca odby³o siê posiedzenie po-

³¹czonych komisji:Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodaw-
czej. Po³¹czone komisje wnosz¹ o to, by Wysoki
Senat przyj¹³ wnioski zawarte w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ dwójk¹, a wiêc ¿eby wprowadzi³
do ustawy poprawki: drug¹, czwart¹, pi¹t¹, siód-
m¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwu-
nast¹, trzynast¹ i czternast¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci po³¹czonych komi-

sji jest senator Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Przedstawiê poparcie dla zawartego w punkcie

pierwszym wniosku senatora Andrzejewskiego.
Jest to wniosek najdalej id¹cy, ale i najbardziej
precyzuj¹cy zakres funkcjonowania poprawki.

To sk³oni³o nas do poparcia tego wniosku.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e mamy

dziœ do czynienia z prze³omow¹ ustaw¹. Tworz¹c
nowe prawo, nie mo¿emy byæ obojêtni na to, co
dzieje siê w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci praw-

nej, a w szczególnoœci na to, ¿e w wielu krajach
europejskich dozwolone s¹ ma³¿eñstwa jedno-
p³ciowe, a w wielu innych krajach mo¿liwe jest le-
galizowanie takich zwi¹zków.

W tej sytuacji, w której przychodzi nam tworzyæ
prawo, powinniœmy zadbaæ o to, ¿eby zasada wyra-
¿ona w art. 18 konstytucji by³a przestrzegana. Im
d³u¿ej trwa debata, im wiêkszy jest opór wobec tego,
¿eby w ustawie doprecyzowaæ zapisy, które by po-
zwoli³y na wykonanie klauzuli generalnej zawartej
w konstytucji, tym bardziej jestem przekonany o ko-
niecznoœciwprowadzeniapoprawekdo tej¿eustawy.
Zw³aszcza ¿e ustawa w kszta³cie uchwalonym przez
Sejm nie daje gwarancji, ¿e klauzula generalna za-
warta w konstytucji bêdzie przestrzegana.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e projekt ustawy,
zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, winien
byæ zaopiniowany przez S¹d Najwy¿szy i Krajow¹
Radê S¹downictwa, ustawê tê bowiem bêd¹ reali-
zowa³y s¹dy, a zatem S¹d Najwy¿szy powinien
przedstawiæ opiniê na temat tej ustawy. O tak¹
opiniê do S¹du Najwy¿szego jednak siê nie zwróco-
no, tymczasem ciê¿ar dochodzenia, kiedy ustawa
godzi w podstawowy porz¹dek prawny Rzeczypo-
spolitej, zosta³ przerzucony na s¹dy. To s¹dy bêd¹
decydowa³y, kiedy dane zdarzenie godzi w po-
rz¹dek prawny Rzeczypospolitej, a kiedy nie. Bê-
dzie to sprawa natury ocennej, z któr¹ bêd¹ musia-
³y borykaæ siê s¹dy, i mo¿emy mieæ do czynienia
z niejednolitoœci¹ orzecznictwa w tej materii.

Je¿eli rzeczywiœcie taka jest wola Wysokiej Iz-
by, ¿eby w Polsce zwi¹zki jednop³ciowe nie by³y le-
galizowane, to trzeba temu daæ wyraz w tworzo-
nym prawie ju¿ teraz, a nie zrzucaæ odpowiedzial-
noœci na s¹dy, które ka¿dorazowo bêd¹ musia³y
o tym decydowaæ.

Poniewa¿ wiêkszoœæ pañstwa na tej sali dekla-
ruje siê jako katolicy…

(Senator Piotr Zientarski: Co ma piernik do wia-
traka?)

…przeto przytoczê tu dwa zdania z dokumentu
Kongregacji Nauki Wiary z 2003 r., w którym Ko-
œció³ zwraca³ katolickim politykom uwagê na to, ¿e
„jeœli wszyscy wierni maj¹ obowi¹zek przeciwsta-
wienia siê zalegalizowaniu prawnemu zwi¹zków
homoseksualnych, to politycy katoliccy zobo-
wi¹zani s¹ do tego w sposób szczególny na p³asz-
czyŸnie im w³aœciwej”. I dalej: „W przypadku, gdy
(…) zgromadzeniu ustawodawczemu zostaje
przed³o¿ony projekt prawa przychylny zalegalizo-
waniu zwi¹zków homoseksualnych, parlamenta-
rzysta katolicki ma obowi¹zek moralny wyraziæ ja-
sno i publicznie swój sprzeciw i g³osowaæ przeciw
projektowi ustawy. Oddanie g³osu na rzecz tekstu
ustawy tak szkodliwej dla dobra wspólnego spo³e-
cznoœci jest czynem powa¿nie niemoralnym”.

(SenatorPiotrZientarski:Niematakiejustawy…)
Chcê podkreœliæ – zreszt¹ mówi³em ju¿ o tym na

forum plenarnym – ¿e zwróci³em siê do wielu oœ-
rodków akademickich w Polsce i uzyska³em wiele
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opinii, z których wynika, ¿e ustawa w obecnym
kszta³cie nie chroni nas przed legalizacj¹ zwi¹z-
ków jednop³ciowych.

Dlatego te¿ jako wnioskodawca proszê Wysok¹
Izbê o przyjêcie przedstawionych poprawek. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Co siê œmiejecie, no
co siê œmiejecie?)

(Senator Piotr Zientarski: To by³ cios poni¿ej pa-
sa, ale to nie dotyczy tej ustawy.)

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê podziêkowaæ po³¹czonym komisjom za

to, ¿e popar³y mój wniosek, który zawarty jest
w pkcie 8, a który rozszerza definicjê ma³¿eñstwa:
„O niemo¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa przez ko-
bietê i mê¿czyznê rozstrzyga w stosunku do ka¿-
dej z tych osób jej prawo ojczyste z chwili zawarcia
ma³¿eñstwa”.

Mam nadziejê, ¿e Wysoka Izba przychyli siê do
decyzji po³¹czonych komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z wnioskodawców chcia³by jeszcze…

Nie.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek,anastêpnie,wwypadkuodrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za wnioskiem o przyjêcie

ustawy bez poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie dzia³a…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

dzia³a…)
No, nie wiem dlaczego.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Dzia³a.)
Ju¿ dzia³a? Dobrze.
Na 91 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za, 41

– przeciw, 2 senatorów nie g³osowa³o. (G³osowa-
nie nr 3)*

(Poruszenie na sali)
(Senator Stanis³aw Kogut: Wstyd!)
(Senator Czes³aw Ryszka: Hañba!)
(Senator Piotr Zientarski: Dla kogo?)
(Senator Ryszard Bender: Czy to chrzeœcijañ-

ska postawa?)
(Senator Stanis³aw Kogut: Ekskomunika!)
(Senator Czes³aw Ryszka: B³azenada!)
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach nau-
kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1106Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Góreckiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Kompromitacja Se-

natu, zw³aszcza profesorów…)

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Wysoka i Dostojna Izbo!
Na posiedzeniu w dniu 3 marca, czyli w dniu

dzisiejszym, komisja rozpatrzy³a wszystkie
wnioski z³o¿one przez pañstwa senatorów na po-
siedzeniu, a tak¿e przeanalizowa³a jeszcze raz
wnioski przedstawione przez komisjê…

(Senator Czes³aw Ryszka: To jest wina pana
Kieresa.)

…w dniu 28 lutego do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie nie-
których innych ustaw.

(Senator Czes³aw Ryszka: Wszyscy siê powo³y-
wali na autorytet prawny pana Kieresa i czterdzie-
œci lat praktyki…)

Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stêpuj¹ce stanowisko. Komisja prosi o przyjêcie
wniosków zawartych w punktach: trzecim,
pi¹tym, szóstym, siódmym, jedenastym, dwuna-
stym, trzynastym, czternastym, szesnastym, sie-
demnastym, osiemnastym, dziewiêtnastym, dwu-
dziestym, dwudziestym pierwszym, dwudziestym
drugim, dwudziestym trzecim, dwudziestym
czwartym, dwudziestym pi¹tym, dwudziestym
szóstym, dwudziestym ósmym, dwudziestym dzie-
wi¹tym, trzydziestym, trzydziestym pierwszym,
trzydziestym drugim, trzydziestym trzecim, trzy-
dziestym czwartym, czterdziestym drugim, czter-
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dziestym pi¹tym, czterdziestym szóstym, czter-
dziestym dziewi¹tym, piêædziesi¹tym, piêædzie-
si¹tym pierwszym, piêædziesi¹tym drugim, piêæ-
dziesi¹tym trzecim, piêædziesi¹tym czwartym,
piêædziesi¹tym pi¹tym, piêædziesi¹tym dzie-
wi¹tym, szeœædziesi¹tym czwartym, siedemdzie-
si¹tym ósmym, siedemdziesi¹tym dziewi¹tym,
osiemdziesi¹tym drugim, osiemdziesi¹tym dzie-
wi¹tym, dziewiêædziesi¹tym, dziewiêædziesi¹tym
pierwszym, dziewiêædziesi¹tym drugim, dziewiêæ-
dziesi¹tym trzecim, dziewiêædziesi¹tym czwartym,
dziewiêædziesi¹tym siódmym, dziewiêædziesi¹t ós-
mym, dziewiêædziesi¹tym dziewi¹tym, setnym, sto
pierwszym, sto czwartym, sto pi¹tym, sto szóstym,
sto ósmym, sto dziewi¹tym, sto jedenastym, sto
dwunastym, sto trzynastym, sto czternastym, sto
piêtnastym, sto siedemnastym, sto osiemnastym,
sto dziewiêtnastym, sto dwudziestym, sto dwu-
dziestym drugim, sto dwudziestym czwartym, sto
dwudziestym pi¹tym, sto dwudziestym szóstym,
sto dwudziestym dziewi¹tym, sto trzydziestym, sto
trzydziestym pierwszym…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê o ciszê! Proszê o spokój! W przeciwnym

wypadku zarz¹dzê przerwê, ¿eby siê pañstwo
opanowali. Przecie¿ my pracujemy w zupe³nie
nienormalnych warunkach.

Senator Ryszard Górecki:

Kontynuujê.
…Sto trzydziestym trzecim, sto trzydziestym

pi¹tym, sto trzydziestym szóstym, sto czterdzie-
stym pierwszym, sto czterdziestym czwartym, sto
czterdziestym szóstym.

Jak pañstwo widz¹, lista poprawek obejmuje
ich a¿ sto czterdzieœci szeœæ.

Ponadto dzisiaj komisja wnios³a autopopraw-
kê do poprawki sto czternastej, która zosta³a po-
parta przez komisjê. Poprawka zmierza do tego,
aby przy nadawaniu uprawnieñ habilitacyjnych
jednostkom organizacyjnym by³ wymóg zatru-
dniania dwunastu samodzielnych pracowników,
w tym co najmniej trzech profesorów. Poprzednio
by³o co najmniej szeœciu, a my zaproponowaliœ-
my minimum trzech profesorów. Zmodyfikowa-
na zosta³a, te¿ w zasadzie w drodze autopopraw-
ki, poprawka sto dwudziesta siódma, która mówi
o przesuniêciu terminu realizacji propozycji za-
wartej w tej poprawce z 1 paŸdziernika na 1 sty-
cznia 2012 r., i w zwi¹zku z tym zosta³a dodana
poprawka sto czterdziesta pierwsza z liter¹ „a”.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy maj¹ pañstwo jakieœ propozycje w sprawie

³¹cznego g³osowania nad poprawkami?
(Senator Ryszard Górecki: Ja myœlê, ¿e taka

propozycja zosta³a przygotowana…)
(G³os z sali: Nie ma.)
(Senator Ryszard Górecki: Ja tej propozycji nie

otrzyma³em…)
Nie ma takiej propozycji.
(Senator Ryszard Górecki: Ja nie mam tego

pisma…)
W takim razie musimy g³osowaæ, ¿e tak po-

wiem, na piechotê.

Senator Ryszard Górecki:
Taka propozycja zosta³a przygotowana i ona

by³a skierowana do Biura Legislacyjnego. Myœmy
proponowali… Myœmy g³osowali tak¿e na posie-
dzeniu komisji, dlatego to jest sprawa prac admi-
nistracyjnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji se-

natora Kazimierza Wiatra o przedstawienie
wniosków popartych przez mniejszoœæ komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa! Proszê o trochê szacunku dla

ludzi, którzy tu pracuj¹ i sk³adaj¹ sprawozdania,
bo to ju¿ jest zupe³nie bez sensu…

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Reforma szkolnictwa wy¿szego jest wa¿na, ale

wymaga istotnego wsparcia finansowego. Mówi-
³em o tym w moim wyst¹pieniu w debacie nad t¹
ustaw¹. Bardzo ma³e s¹ œrodki finansowe na nau-
kê, ma³e s¹ œrodki finansowe na szkolnictwo wy¿-
sze. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat liczba stu-
dentów wzros³a piêciokrotnie, a finansowanie
szkolnictwa wy¿szego jest na niezmienionym po-
ziomie. Finansowanie nauki jest na poziomie po-
³owy finansowania z 1991 r., czyli spad³o z 0,76%
PKB do 0,38%. Dlatego konieczne jest ogranicza-
nie reform, podzia³ tych reform na etapy, aby
unikn¹æ niebezpiecznego szoku. Taki jest sens
stopniowania reform i taki sens maj¹ poprawki
mniejszoœci komisji. S¹ to poprawki: czwarta,
dziewi¹ta, trzydziesta szósta, czterdziesta, czter-
dziesta pierwsza, czterdziesta trzecia, siedem-
dziesi¹ta, siedemdziesi¹ta trzecia, siedemdzie-
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si¹ta pi¹ta, osiemdziesi¹ta, osiemdziesi¹ta
czwarta, osiemdziesi¹ta szósta, dziewiêædziesi¹ta
szósta, sto dwudziesta siódma, sto dwudziesta
ósma, sto trzydziesta czwarta, sto czterdziesta,
sto czterdziesta pierwsza z liter¹ „a” i sto czter-
dziesta druga.

Bardzo proszê panie senator i panów senato-
rów o poparcie tych poprawek. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

Chcia³bym jeszcze coœ dopowiedzieæ, bo pan
marsza³ek pyta³ o ³¹czne g³osowania. Myœmy
ustalili, ¿e po³¹czone s¹ tylko te poprawki, które
s¹ merytorycznie wa¿ne, nie ma innych po³¹czo-
nych poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili:
senator Skorupa, senator Bender, senator Wiatr,
senator Wittbrodt, senator Piotrowicz, senator
Adamczak, senator Massalski, senator Ortyl, se-
nator Klima, senator Rocki, senator Wach, sena-
tor Rotnicka, senator Sidorowicz, senator Roma-
szewski, senator Andrzejewski, senator Rachoñ,
senator Kieres, senator Misio³ek, senator Grusz-
czyñski, senator Klimowicz, senator Gruszka, se-
nator Cichoñ, senator Bergier, senator Ok³a i se-
nator Gorczyca. Czy ktoœ z pañstwa chcia³by siê
ustosunkowaæ do… Nie widzê chêtnych.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie Mar-

sza³ku…)
O, przepraszam bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Jestem jednym z wnioskodawców, ale nie wi-

dzê tutaj w sprawozdaniu komisji, ¿eby ustosun-
kowano siê do mojej poprawki. Czy móg³bym pro-
siæ o wyjaœnienie? Pan marsza³ek wspomina³, ¿e
jestem jednym z wnioskodawców, natomiast
w sprawozdaniu komisji nie ma…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Ale proszê powiedzieæ, która to poprawka, bo

jest tego tak du¿o, ¿e my nie jesteœmy w stanie
wszystkiego spamiêtaæ. Czego to dotyczy?

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ta poprawka
dotyczy³a uwzglêdnienia przez minister tendencji
do zmniejszania dysproporcji pomiêdzy p³acami
w PAN i uczelniach.)

Dotyczy to – wspomina³em o tym – poprawki sto
dwudziestej siódmej. Poprawka zaopiniowana
pozytywnie na pierwszym posiedzeniu komisji
w dniu 28 lutego zosta³a zmodyfikowana w drodze
autopoprawki, by realizowaæ to zadanie, które
jest zawarte w treœci zapisu, nie z dniem 1 paŸ-
dziernika, kiedy wchodzi w ¿ycie ustawa, tylko
z dniem 1 stycznia 2012 r. I to jest zapis w po-
prawce sto czterdziestej pierwszej z liter¹ „a”.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Bardzo dziê-
kujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wobec tego przystêpujemy do

g³osowania. W pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami.

G³osujemy w tej chwili nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³osy z sali: Nie dzia³a…)
Niedobrze... Czy ju¿ dzia³a? Ci¹gle nie dzia³a?
Nie g³osowa³ tylko 1 senator.
Proszê pañstwa, na 90 obecnych senatorów 35

g³osowa³o za wnioskiem o odrzucenie, 54 – prze-
ciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 4)

Wniosek nie zosta³ przyjêty.
Teraz g³osujemy nad wnioskami o wprowadze-

nie poprawek.
Najpierw poprawka pierwsza i sto dwudziesta

pierwsza, które nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Po-
prawki pierwsza i sto dwudziesta pierwsza uak-
tualniaj¹ nazwê Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 38 senatorów, 50
by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 5)

(Senator Ryszard Bender: Nawet poprawna na-
zwa uczelni Jana Paw³a II nie przesz³a PO przez
usta…)

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
drug¹ i sto czterdziest¹ pi¹t¹. Poprawkê drug¹ i sto
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czterdziest¹ pi¹t¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie.
Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie nad
poprawk¹ sto czterdziest¹ szóst¹. Poprawki druga
i sto czterdziesta pi¹ta zmierzaj¹ do utrzymania
dotychczasowych kryteriów pos³ugiwania siê na-
zw¹ „uniwersytet” i „uniwersytet techniczny”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o... Jeszcze 2 sena-

torów nie g³osowa³o.
(G³os z sali: I nie zag³osuj¹.)
I nie chc¹ g³osowaæ. Dobrze.
Na 93 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za po-

prawk¹, 56 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowa-
nie nr 6)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej, która

skreœla normatywnie zbêdne uregulowania uw-
zglêdniaj¹ce zasadê powszechnego obowi¹zku
przestrzegania prawa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,

z czego 90 popar³o poprawkê, jest zwolennikami
przestrzegania prawa, 1 by³ przeciw, nikt nie
wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czwartej. Konsek-

wencj¹ przyjêcia poprawki czwartej bêdzie skreœ-
lenie art. 29 ustawy. Poprawka czwarta eliminuje
przepisy okreœlaj¹ce zasady zwiêkszenia ogólnej
liczby studentów stacjonarnych w uczelni publi-
cznej powy¿ej 2% ogólnej liczby studentów stu-
diów stacjonarnych, studiuj¹cych w poprzednim
roku akademickim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 93 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 38 senatorów, 55 by³o przeciw. (G³o-
sowanie nr 8)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta dodaje przepis upowa¿niaj¹cy

do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego limit
miejsc na kierunki studiów stra¿aków w s³u¿bie
kandydackiej oraz stra¿aków w s³u¿bie sta³ej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 92 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 91 senatorów, 1 by³ przeciw. (G³oso-
wanie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki szóstej, która zmie-

rza do tego, aby minister w³aœciwy do spraw
szkolnictwa wy¿szego okreœla³ w drodze rozpo-
rz¹dzenia wzorcowe efekty kszta³cenia dla wybra-
nych kierunków studiów, a nie dla poszczegól-
nych kierunków studiów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 92 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 91 senatorów, 1 by³ przeciw. (G³oso-
wanie nr 10)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma… Nie mam poprawki siód-

mej, przepraszam bardzo. Czy nad siódm¹ ju¿ g³o-
sowaliœmy?

(G³osy z sali: Nie, nie by³o jeszcze.)
Nad poprawk¹ siódm¹ mamy g³osowaæ? Dob-

rze.
Poprawka siódma porz¹dkuje zakres delegacji

do okreœlenia warunków oceny programowej i wa-
runków oceny instytucjonalnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów.

Wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka siódma zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do tego, aby do mini-

mum kadrowego podstawowej jednostki organi-
zacyjnej uczelni wliczany by³ wy³¹cznie nauczy-
ciel akademicki zatrudniony w pe³nym wymiarze
czasu pracy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 12)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do tego…
(G³osy z sali: Dziewi¹ta.)
Poprawka dziewi¹ta zmniejsza do 20% maksy-

maln¹ liczbê osób zaliczanych do minimum kad-
rowego, które posiadaj¹ stopieñ naukowy dokto-
ra albo tytu³ zawodowy magistra.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 13)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta…
(G³os z sali: Dziesi¹ta.)
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Poprawka dziesi¹ta zmierza do tego, aby wyda-
j¹c rozporz¹dzenie okreœlaj¹ce standardy
kszta³cenia miêdzy innymi dla kierunku lekar-
skiego, weterynarii czy te¿ architektury, minister
bra³ pod uwagê wymogi dotycz¹ce kszta³cenia
i szkolenia okreœlone w kodeksach etyki zawodo-
wej dla poszczególnych zawodów, a nie okreœlone
w przepisach Unii Europejskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 14)
Poprawka dziesi¹ta nie zosta³a przyjêta.
No i dokonujemy zamiany.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, do dziesi¹tej poprawki…
Poprawka jedenastapoprawiab³êdneodes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 15)
Przyjêta.
Poprawkadwunastapoprawiab³êdneodes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 16)
Przyjêta.
Poprawka trzynasta przes¹dza o konstytuty-

wnym charakterze decyzji ministra, zak³ada mo¿-
liwoœæ odwo³ania od negatywnej opinii Polskiej
Komisji Akredytacyjnej o spe³nianiu warunków
przywrócenia uprawnieñ prowadzenia studiów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 17)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czternasta uwzglêdnia, ¿e zmiana

nazwy jednostki organizacyjnej uczelni nie powo-
duje utraty dotychczasowych uprawnieñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do tego, aby pro-

wadzony przez uczelnie monitoring kariery zawo-
dowej absolwenta odbywa³ siê we wspó³pracy
z organizacjami absolwentów uczelni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za,

37– przeciw, 28 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 19)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta uwzglêdnia, ¿e zgodnie

z intencj¹ ustawodawcy warunki zwrotu kosztów
podró¿y okreœlaæ maj¹ przepisy wykonawcze ko-
deksu pracy, a nie przepisy wykonawcze prawa
o szkolnictwie wy¿szym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Alicja Zaj¹c: Nie dzia³a.)
(G³osy z sali: Dzia³a, dzia³a.)
Komu nie dzia³a?
(G³os z sali: Ju¿ dzia³a.)
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby

w drodze rozporz¹dzenia okreœlana by³a równie¿
wysokoœæ wynagrodzenia rzeczników dyscypli-
narnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie
G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta skreœla zbêdny frag-

ment przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziewiêtnasta precyzuje przepis…
(G³os z sali: Wyniki.)
A, przepraszam. To wydawa³o mi siê takie oczy-

wiste.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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I w takim razie teraz poprawka dziewiêtnasta,
która doprecyzowuje przepis.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta doprecyzowuje przepis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza koryguje b³ê-

dne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga stwarza mo¿li-

woœæ tworzenia przez uczelnie centrum naukowe-
go równie¿ z instytucjami miêdzynarodowymi
dzia³aj¹cymi w Polsce.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ trzeci¹, sto dwu-

dziest¹ pi¹t¹ i sto dwudziest¹ szóst¹ g³osujemy
³¹cznie. Uwzglêdniaj¹ one regulacje systemowe
dotycz¹ce tworzenia centrów naukowych. Naj-
wa¿niejsz¹ konsekwencj¹ poprawek jest wskaza-
nie na mo¿liwoœæ finansowania centrów nauko-
wych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta czwarta eliminuje wza-

jemn¹ sprzecznoœæ przepisów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta usuwa zbêdne wy-

razy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta dodaje brakuj¹cy

przepis merytoryczny przewiduj¹cy, i¿ protokó³
kontroli dzia³alnoœci uczelni mo¿e zawieraæ
wnioski i zalecenie pokontrolne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 30)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma zamieszcza

przepis we w³aœciwym miejscu w strukturze usta-
wy oraz koryguje b³êdne odes³anie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 13 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 31)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma przyjmuje, i¿ re-

ktor bêdzie obowi¹zany informowaæ o przyjêciu
cudzoziemca na studia albo o niepodjêciu przez
cudzoziemca studiów ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta uœciœla, kto

stwierdza wygaœniêcie mandatu cz³onka Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta uœciœla zakres oceny in-

stytucjonalnej, okreœlaj¹c, ¿e ocena ta obejmuje
równie¿ prowadzone studia trzeciego stopnia. Po-
nadto przeprowadzenie oceny instytucjonalnej
nie bêdzie wymaga³o oceny programowej wszyst-
kich prowadzonych przez uczelnie kierunków
studiów, wystarcz¹ oceny wiêkszoœci kierunków.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza ma charakter

porz¹dkuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga dodaje do ustawy

brakuj¹c¹ konsekwencjê dokonywanej noweli-
zacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia zmierza do tego,

aby statut Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
okreœla³ równie¿ szczegó³owe kryteria dokonywa-
nia ocen.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta czwarta zmierza do tego,

aby Pañstwowa Komisja Akredytacyjna nie mu-
sia³a publikowaæ w internecie i BIP uzasadnieñ do
uchwa³ dotycz¹cych jakoœci kszta³cenia.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 38)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzydziest¹ pi¹t¹ i sto trzy-

dziest¹ drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Ró¿nicuj¹ one
status akademickiej i zawodowej uczelni wojsko-
wej w odniesieniu do miêdzy innymi zasad we-
jœcia w ¿ycie statutu uczelni i regulaminu stu-
diów, a tak¿e wyboru rektora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 26 g³osowa³o za,

41 – przeciw, 25 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 39)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzydziesta szósta usuwa przepis,

który stanowi, i¿ w publicznej uczelni zawodowej
dzia³a konwent.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

54 – przeciw. (G³osowanie nr 40)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta siódma zmierza do tego,

aby strategia rozwoju uczelni przygotowywana
by³a wy³¹cznie w uczelni publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 90 –

przeciw. (G³osowanie nr 41)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta ósma eliminuje cenzus

wieku przy biernym prawie wyborczym do wybie-
ralnych organów uczelni oraz utrzymuje dotych-
czasowe regulacje w zakresie czynnego i bierne-
go prawa wyborczego w publicznych uczelniach
zawodowych nauczycieli akademickich zatrud-
nionych w uczelni jako dodatkowym miejscu
pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 42)
Poprawka odrzucona.
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Poprawka trzydziesta dziewi¹ta utrzymuje do-
tychczasowe regulacje w zakresie czynnego i bier-
nego prawa wyborczego w publicznych uczel-
niach zawodowych nauczycieli akademickich za-
trudnionych w uczelni jako dodatkowym miejscu
pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 5 g³osowa³o za, 87 –

przeciw. (G³osowanie nr 43)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta zmierza do tego, aby

rektorem lub prorektorem publicznej uczelni za-
wodowej mog³a byæ równie¿ osoba niezatrudnio-
na w danej uczelni jako podstawowym miejscu
pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta pierwsza zmierza do te-

go, aby statut uczelni zapewnia³ udzia³ przedsta-
wicieli studentów i doktorantów w postêpowaniu
konkursowym przeprowadzanym w celu powo³a-
nia rektora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 45)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta druga usuwa sprzeczne

uregulowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 46)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta trzecia eliminuje prze-

pisy ograniczaj¹ce liczbê kadencji pe³nienia fun-
kcji cz³onka senatu lub konwentu uczelni przez tê
sam¹ osobê.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 47)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta czwarta zmierza do te-

go, aby przepis ograniczaj¹cy liczbê kadencji
pe³nienia funkcji cz³onka senatu lub konwentu
uczelni przez tê sam¹ osobê wy³¹czony by³ w przy-
padku publicznych uczelni zawodowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta pi¹ta uwzglêdnia, i¿

uczelnia mo¿e mieæ inny ni¿ senat organ kolegial-
ny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 49)

Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta koryguje b³êdne

odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 50)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta siódma zachowuje do-

tychczasowy przepis upowa¿niaj¹cy do wydania
rozporz¹dzenia w sprawie warunków i trybu wy-
stêpowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 6 g³osowa³o za, 53 –

przeciw, 33 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 51)

Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta ósma dodaje brakuj¹c¹

konsekwencjê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Brakuj¹cakonsekwencjazosta³aodrzucona,bo…
(Senator Ryszard Bender: Ale co zawiera³a, Pa-

nie Marsza³ku?)
Na 92 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

53 – przeciw. (G³osowanie nr 52)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta zmierza do te-

go, aby minister okreœla³ w drodze rozporz¹dzenia
równie¿ sposób i tryb ustalania wskaŸników ko-
sztoch³onnoœci dla poszczególnych kierunków je-
dnolitych studiów magisterskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta usuwa z przepisu upo-

wa¿niaj¹cego zbêdne wyrazy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 54)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza podnosi wy-

mogi dotycz¹ce jakoœci kszta³cenia przy finanso-
waniu studiów doktoranckich w uczelni niepubli-
cznej z dotacji projakoœciowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 35

– przeciw. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta druga usuwa lukê

w przepisach dotycz¹cych op³at za zajêcia po
przekroczeniu limitu punktów ECTS.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 56)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia koryguje b³ê-

dne odes³ania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 90 obecnych 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 57)
Przyjêta.
Piêædziesi¹ta czwarta koryguje b³êdne odes³a-

nie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Piêædziesi¹ta pi¹ta usuwa zbêdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta szósta usuwa przepis

stanowi¹cy, ¿e uczelnia nie pobiera op³at za reje-
stracjê na kolejny semestr lub rok studiów, egza-
miny, wydanie dziennika praktyk zawodowych,
z³o¿enie i ocenê pracy dyplomowej oraz wydanie
suplementu do dyplomu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 6 g³osowa³o za, 85 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 60)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Piêædziesi¹ta siódma zmierza do tego, aby op³a-

ty za rejestracjê na kolejny semestr lub rok stu-
diów, egzaminy, wydanie dziennika praktyk za-
wodowych, z³o¿enie i ocenê pracy dyplomowej
oraz wydanie suplementu do dyplomu nie by³y
pobierane wy³¹cznie w uczelni publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 54

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 61)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Piêædziesi¹ta ósma zmierza do tego, aby uczel-

nie nie pobiera³y op³aty równie¿ za wydanie suple-
mentu do dyplomu w jednym wybranym jêzyku
obcym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta dziewi¹ta modyfikuje

zasady zatwierdzania planu rzeczowo-finansowe-
go uczelni publicznej i niepublicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta, co wyklucza g³oso-

wanie nad poprawk¹ szeœædziesi¹t¹.
G³osujemy nad poprawkami szeœædziesi¹t¹

pierwsz¹ i sto trzydziest¹ dziewi¹t¹. Eliminuj¹
one z ustawy przepisy nak³adaj¹ce na uczelnie
obowi¹zek opracowania w pewnych sytuacjach
planu naprawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
38 senatorów g³osowa³o za, 55 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 64)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki szeœædziesi¹ta druga i szeœædziesi¹ta

pi¹ta zmierzaj¹ do utrzymania w systemie przepi-
su, ¿e statut mo¿e przewidywaæ mo¿liwoœæ zatru-
dniania pracowników dydaktycznych na stano-
wisku docenta.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za, 47

– przeciw. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta trzecia eliminuje

przepis stanowi¹cy, ¿e nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w uczelni zawodowej mog¹ uczestni-
czyæ w pracach badawczych.

Obecnoœæ.
Kto za?
(Rozmowy na sali)
Zaraz, szeœædziesi¹ta trzecia jest wykluczona?

Chwileczkê… Nie.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, czytam jeszcze raz treœæ po-

prawki szeœædziesi¹tej trzeciej. Eliminuje ona
przepis stanowi¹cy, ¿e nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w uczelni zawodowej mog¹ uczestni-
czyæ w pracach badawczych.

Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 11

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 66)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta czwarta – spójnoœæ

terminologiczna w obrêbie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta szósta zmierza do

tego, aby na podstawie mianowania mog³a byæ
równie¿ zatrudniana osoba niebêd¹ca profe-
sorem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 68)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma zmierza do te-

go, aby przepis ograniczaj¹cy powstanie stosun-
ku bezpoœredniej podleg³oœci s³u¿bowej w zwi¹z-
ku z okreœlonym stosunkiem osobistym miêdzy
nauczycielami akademickimi dotyczy³ wy³¹cznie
uczelni publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 6 g³osowa³o za, 86 –

przeciw. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta ósma dodaje prze-

pis stanowi¹cy, ¿e nauczyciela akademickiego,
który naby³ uprawnienia emerytalne, mo¿na za-
trudniæ ponownie na tym samym stanowisku
w tej samej uczelni bez postêpowania konkur-
sowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za, 37

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 70)

Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka szeœædziesi¹ta dziewi¹ta eliminuje
przepis ograniczaj¹cy okres zatrudnienia na sta-
nowisku asystenta osoby nieposiadaj¹cej stopnia
naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na
stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stop-
nia naukowego doktora habilitowanego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 71)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta uœciœla przepis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 54

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 72)

Odrzucona.
Siedemdziesi¹ta pierwsza zmierza do utrzyma-

nia dotychczasowych zasad rozwi¹zywania za wy-
powiedzeniem stosunku pracy z mianowanym
nauczycielem akademickim.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Siedemdziesi¹ta druga zmierza do tego, aby

przes³ank¹ fakultatywnego rozwi¹zania za wy-
powiedzeniem stosunku pracy z mianowanym
nauczycielem akademickim nie by³o wszczêcie
postêpowania w sprawie likwidacji uczelni oraz
aby rektor rozwi¹zywa³ za wypowiedzeniem sto-
sunek pracy z nauczycielem akademickim
w przypadku otrzymania przez niego w odstêp-
stwie co najmniej roku dwóch kolejnych ocen ne-
gatywnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta trzecia zmierza do

tego, aby rektor rozwi¹zywa³ za wypowiedzeniem
stosunek pracy z nauczycielem akademickim

w przypadku otrzymania przez niego w odstêp-
stwie co najmniej roku dwóch kolejnych ocen ne-
gatywnych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za, 48

– przeciw. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta czwarta zmierza do

tego, aby stosunek pracy z mianowanym nauczy-
cielem akademickim móg³ byæ rozwi¹zany rów-
nie¿ z innych wa¿nych przyczyn po uzyskaniu
zgody, a nie zasiêgniêciu opinii, organu kolegial-
nego wskazanego w statucie uczelni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 76)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta pi¹ta zmierza do te-

go, aby stosunek pracy z mianowanym nauczy-
cielem akademickim móg³by byæ rozwi¹zany rów-
nie¿ z innych wa¿nych przyczyn, po uzyskaniu
zgody, a nie zasiêgniêciu opinii, organu kolegial-
nego wskazanego w statucie uczelni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za, 52

– przeciw. (G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta szósta zmierza do

utrzymania dotychczasowego rozwi¹zania,
w myœl którego stosunek pracy mianowanego
nauczyciela akademickiego zatrudnionego na
stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwy-
czajnego wygasa z koñcem roku akademickiego,
w którym ukoñczy³ on siedemdziesi¹ty rok ¿ycia.
Poprawka eliminuje równie¿ przepis przewidu-
j¹cy, ¿e stosunek pracy mianowanego nauczy-
ciela akademickiego zatrudnionego w uczelni
publicznej wygasa z koñcem roku akademickie-
go, w którym ukoñczy³ on szeœædziesi¹ty pi¹ty
rok ¿ycia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 78)
Odrzucona.
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Poprawka siedemdziesi¹ta siódma zmierza
do utrzymania dotychczasowych zasad wyko-
nywania przez nauczyciela akademickiego do-
datkowego zatrudnienia w ramach stosunku
pracy u wiêcej ni¿ jednego dodatkowego praco-
dawcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 79)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawkasiedemdziesi¹taósmauœciœlaprzepis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 80)
Przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta dziewi¹ta ma na ce-

lu wy³¹czenie ograniczenia w zakresie mo¿liwoœci
podejmowania zatrudnienia w ramach stosunku
pracy w samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych
przez nauczycieli akademickich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 81)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami osiemdziesi¹t¹, osiemdzie-

si¹t¹ czwart¹ i sto czterdziest¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Modyfikuj¹ one zasady ustalania wynagro-
dzeñ pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 82)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka osiemdziesi¹ta pierwsza modyfikuje

zasady ustalania wynagrodzeñ pracowników za-
trudnionych w uczelni publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 83)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta druga ma na celu

wyeliminowanie z przepisu upowa¿niaj¹cego do
wydania rozporz¹dzenia koniecznoœci okreœlenia
maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go w odniesieniu do poszczególnych stanowisk
w uczelni publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 84)

Przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta trzecia modyfikuje

zasady ustalania wynagrodzeñ pracowników za-
trudnionych w uczelni publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 52

– przeciw. (G³osowanie nr 85)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta czwarta jest wyklu-

czona.
Poprawka osiemdziesi¹ta pi¹ta… Nad po-

prawk¹ osiemdziesi¹t¹ czwart¹ ju¿ g³osowaliœ-
my. Poprawka osiemdziesi¹ta pi¹ta jest wyklu-
czona.

G³osujemy nad poprawk¹ osiemdziesi¹t¹ szó-
st¹, która przes¹dza, i¿ wzór umowy miêdzy
uczelni¹ a studentem, okreœlaj¹cej warunki od-
p³atnoœci za studia lub us³ugi edukacyjne, usta-
laæ bêdzie rektor w porozumieniu z uczelnianym
organem samorz¹du studenckiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 86)
Poprawka odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta siódma zmierza do

zapewnienia, i¿ regulamin studiów okreœla³ bê-
dzie równie¿ warunki odbywania praktyk.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
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Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 55
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 87)

Odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta ósma ma na celu

umo¿liwienie wydania studentowi œwiadectwa
potwierdzaj¹cego nabyte kwalifikacje w przypad-
ku zrealizowania zajêæ ponad okreœlony limit
punktów ECTS.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 88)

Odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta dziewi¹ta wskazuje,

¿e przenoszenie i uznawanie zajêæ zaliczonych
przez studenta w jednostce organizacyjnej uczel-
ni macierzystej lub innej uczelni uwzglêdnia siê
w regulaminie studiów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 2 –

przeciw. (G³osowanie nr 89)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta ma na celu dopre-

cyzowanie przepisów dotycz¹cych przenoszenia
i uznawania zajêæ zaliczonych przez studenta
w innej uczelni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 90)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta pierwsza prze-

s¹dza, ¿e studia licencjackie trwaj¹ co najmniej
szeœæ semestrów, a studia in¿ynierskie co naj-
mniej siedem semestrów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta druga wskazuje,

¿e do okresu studiów pierwszego i drugiego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich stra-

¿aków w s³u¿bie kandydackiej zalicza siê prakty-
kê zawodow¹ studenta.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 92)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta trzecia przes¹dza,

¿e wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni i okreœ-
la zasady jego przekazania ministrowi.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Og³aszam wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 93)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta czwarta prze-

s¹dza, i¿ osoba, która ukoñczy³a studia pier-
wszego stopnia, zachowuje prawa studenta do
dnia 31 paŸdziernika roku, w którym ukoñczy³a
te studia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 94)

Poprawka przyjêta.
To eliminuje poprawkê dziewiêædziesi¹t¹ pi¹t¹.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta szósta, Wysoki Se-

nacie, zwiêksza limit dodatkowych punktów
ECTS, które mo¿e uzyskaæ student studiów sta-
cjonarnych w uczelni publicznej, a tak¿e wskazu-
je, ¿e liczba studentów uprawnionych do konty-
nuowania studiów na drugim kierunku bez wno-
szenia op³at nie mo¿e przekraczaæ 10% studentów
uczelni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

przeciw – 54. (G³osowanie nr 95)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta siódma zmierza do

zachowania konsekwencji terminologicznej w ob-
rêbie przepisu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
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Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 96)

Przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta ósma ma charak-

ter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
92 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie nr 97)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta dziewi¹ta koreluje

ze sob¹ przepisy ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
G³osowa³o 88 senatorów, wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 98)
Poprawka przyjêta.
Poprawka setna – niejako jubileuszowa –

modyfikuje katalog informacji, które zamiesz-
czane bêd¹ w ogólnopolskim wykazie studen-
tów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
92 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie nr 99)
Przyjêta.
Poprawka sto pierwsza zmienia sposób ustala-

nia maksymalnej wysokoœci œrodków z dotacji
przeznaczonych na stypendia rektora dla najlep-
szych studentów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Niektórzy z pañstwa senatorów oci¹gaj¹ siê

z g³osowaniem. Ja czasami czekam, ale…
Na 91 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 3 –

przeciw. (G³osowanie nr 100)
Poprawka zosta³a przyjêta, co eliminuje g³oso-

wanie nad poprawk¹ sto drug¹.
Poprawka sto trzecia ma na celu uœciœlenie

przepisu okreœlaj¹cego katalog dochodów, któ-
rych nie wlicza siê do miesiêcznej wysokoœci do-
chodu na osobê w rodzinie studenta, który to do-
chód uprawnia do ubiegania siê o stypendium so-
cjalne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.

Na 92 obecnych senatorów 7 g³osowa³o za, 55 –
przeciw, 30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 101)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy zatem nad sto czwart¹. Poprawka

sto czwarta uœciœla przepis okreœlaj¹cy katalog
dochodów, których nie wlicza siê do miesiêcznej
wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie studen-
ta, który to dochód uprawnia do ubiegania siê
o stypendium socjalne

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 g³osów wszystkie za. (G³osowanie

nr 102)
Przyjêta.
Poprawka sto pi¹ta zmierza do tego, aby w uza-

sadnionych przypadkach kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej albo odpowiednia komi-
sja stypendialna lub odwo³awcza komisja stypen-
dialna mog³y za¿¹daæ dorêczenia opinii jednostki
w systemie pomocy spo³ecznej odpowiedzialnej za
ustalenie sytuacji dochodowej i maj¹tkowej osób
i rodzin w celu jej uwzglêdnienia w postêpowaniu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 103)
Przyjêta.
Poprawka sto szósta modyfikuje katalog wy-

magañ, które musi spe³niæ student, aby otrzymaæ
stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 104)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami sto siódm¹ i sto czterdziest¹

trzeci¹ g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do pra-
wid³owego od strony technicznolegislacyjnej
wprowadzania zmian do ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Czekam jeszcze na maruderów… O, tak, dziê-

kujê. Podajê wyniki.
Na 92 senatorów 37 g³osowa³o za, 54 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 105)
Poprawki zosta³y odrzucone.
G³osujemy nad poprawkami sto ósm¹ i sto

czterdziest¹ czwart¹. Zmierzaj¹ one do prawid³o-
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wego od strony technicznolegislacyjnej wprowa-
dzenia zmian do ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 106)
Przyjêta.
Nad poprawkami sto dziewi¹t¹, sto dwudziest¹

drug¹ i sto czterdziest¹ pierwsz¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Dodaj¹ one do ustawy przepisy uprawniaj¹ce
doktorantów do ulgowych przejazdów œrodkami
transportu publicznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 g³osy wszystkie za. (G³osowanie nr 107)
Poprawki zosta³y przyjête.
G³osowanie nad poprawkami sto dziesi¹t¹ i sto

dwudziest¹ trzeci¹ wykluczone.
Poprawka sto jedenasta zmierza do tego, aby roz-

porz¹dzenie okreœlaj¹ce tryb nostryfikacji nie mu-
sia³o uwzglêdniaæ mo¿liwoœci warunków zwalniania
zca³oœci lubczêœcipostêpowanianostryfikacyjnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 g³osów wszystkie za. (G³osowanie

nr 108)
Przyjêta.
Poprawka sto dwunasta rozszerza zakres prze-

pisu o funkcjonariuszy s³u¿b pañstwowych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 109)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto trzynasta uœciœla odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 91 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 110)
Przyjêta.
Poprawka sto czternasta zmierza do tego, aby

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habi-
litowanego mog³a otrzymaæ jednostka, która

spe³nia minimum kadrowe okreœlone w ustawie,
w tym zatrudnia co najmniej trzy osoby posiada-
j¹ce tytu³ profesora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 91 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 111)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto piêtnasta zmierza do tego, aby

komisja habilitacyjna powo³ywana by³a nie w ter-
minie miesi¹ca, ale szeœciu tygodni od dnia otrzy-
mania przez centraln¹ komisjê wniosku spe³nia-
j¹cego wymagania formalne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
92 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie nr 112)
Przyjêta.
Poprawka sto szesnasta zmierza do tego, aby

uchwa³a w sprawie nadania lub odmowy nadania
stopnia doktora habilitowanego podejmowana
by³a w g³osowaniu tajnym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 20 g³osowa³o za, 70 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 113)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto siedemnasta koryguje b³êdne

odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podaje wyniki.
Na 87 senatorów 87 za. (G³osowanie nr 114)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto osiemnasta zmierza do tego, aby

minister okreœla³ w drodze rozporz¹dzenia rów-
nie¿ termin nostryfikacji stopni naukowych
i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granic¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 senatorów 91 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 115)
Przyjêta.
Poprawka sto dziewiêtnasta zmierza do tego,

aby minister okreœla³ w drodze rozporz¹dzenia ró-
wnie¿ wysokoœæ wynagrodzeñ cz³onków zespo³u
do spraw nagród oraz osób opiniuj¹cych wnioski,
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a tak¿e warunki zwrotu kosztów podró¿y cz³on-
kom zespo³u oraz datê przyznawania nagród.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 116)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto dwudziesta stanowi, ¿e osoba

wybrana na cz³onka centralnej… Tu mam napisa-
ne „centralnej”, tylko nie wiadomo, o co chodzi.
Chyba o komisjê, jak s¹dzê. No wiêc osoba wybra-
na na cz³onka centralnej komisji traci z mocy pra-
wa cz³onkostwo w Radzie G³ównej Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, Polskiej Komisji Akredytacyj-
nej, Radzie G³ównej Instytutów Badawczych, Ko-
mitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, Radzie
Naukowego Centrum Nauki oraz Radzie Nauko-
wego Centrum Badañ i Rozwoju.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Podajê wyniki.
Na 92 senatorów 62 g³osowa³o za, 30 – przeciw.

(G³osowanie nr 117)
Przyjêta.
Poprawka sto dwudziesta czwarta zmierza do

tego, aby mechanizm zawieszania prawa do eme-
rytury nie dotyczy³ nauczycieli akademickich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 118)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki sto dwudziesta siódma i sto czterdzie-

sta pierwsza z liter¹ „a” modyfikuj¹ treœæ przepisu
upowa¿niaj¹cego do ustalenia warunków wyna-
gradzania za pracê i przyznawania innych œwiad-
czeñ zwi¹zanych z prac¹ dla pracowników zatrud-
nionych w Polskiej Akademii Nauk i w jej jedno-
stkach organizacyjnych z uwzglêdnieniem zasady,
¿e wysokoœæ indywidualnych stawek poszczegól-
nych sk³adników wynagrodzenia pracowników
ustala dyrektor, przy czym dla grupy pracowników
niebêd¹cych pracownikami naukowymi stosuje
siê zasady okreœlone dla pracowników niebê-
d¹cych nauczycielami akademickimi.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.

Na 92 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za, 46
– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 119)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki sto dwudziesta ósma i sto czterdziesta

druga modyfikuj¹ treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego
do ustalenia warunków wynagradzania za pracê
i przyznawania innych œwiadczeñ zwi¹zanych z pra-
c¹ dla pracowników zatrudnionych w Polskiej Aka-
demii Nauk i jednostkach organizacyjnych, przy-
jmuj¹c, i¿ rozporz¹dzenie powinno prowadziæ do wy-
eliminowania dysproporcji miêdzy wynagrodzenia-
mi pracowników akademii i jej jednostek a wynagro-
dzeniami pracowników uczelni publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 120)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka sto dwudziesta dziewi¹ta koryguje

b³êdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 121)
Poprawka przyjêta.
Poprawka sto trzydziesta uœciœla odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 122)
Poprawka przyjêta.
Poprawka sto trzydziesta pierwsza w miejsce

skrótu wprowadza pe³n¹ nazwê organu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 123)
Poprawka przyjêta.
Poprawka sto trzydziesta trzecia dodaje przepis

przejœciowy, w myœl którego okres zatrudnienia
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy na stanowisku
asystenta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowe-
go doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku
adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego zalicza siê do okresu za-
trudnienia takich osób przewidzianego ustaw¹.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,

przepraszam bardzo…)
Tak?
(Senator Grzegorz Banaœ: Czy ja mogê prosiæ

o powtórzenie?)
Ju¿ powtarzam.

Senator Grzegorz Banaœ:

Ja jestem niezale¿nym senatorem i nie mam
œci¹gawek, jak koledzy z ugrupowañ…

(Weso³oœæ na sali)
…i staram siê s³uchaæ ze zrozumieniem tego,

co pan marsza³ek mówi, ale pan marsza³ek powie-
dzia³ to tak szybko, ¿e nie nad¹¿y³em i nie zrozu-
mia³em, o co chodzi, dlatego poproszê o powtórze-
nie. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Tu masz œci¹gê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, na u¿ytek senatorów niezale¿-
nych.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja s³u¿ê swoimi

œci¹gami, Panie Senatorze.)
Poprawka dodaje przepis, w myœl którego okres

zatrudnienia przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy na
stanowiskuasystentaosobynieposiadaj¹cej stopnia
naukowego doktora oraz zatrudnienia na stanowis-
ku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego zalicza siê do okresu
zatrudnienia takich osób przewidzianego ustaw¹.

(Senator Grzegorz Banaœ: Jako prosty magister
zrozumia³em. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Z tego, co rozumiem, wszyscy ju¿ nacisnêli od-

powiedni przycisk.
Na 92 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za, 32

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 124)

Poprawka zosta³a przyjêta.
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaistnia³eœ, Kolego

Banaœ, zaistnia³eœ.)
Poprawka sto trzydziesta czwarta zmierza do

tego, aby osoby zatrudnione przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy by³y nadal zatrudnione na dotych-
czasowych zasadach.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 54

– przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 125)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto trzydziesta pi¹ta skraca z trzech

do jednego roku przewidziany przepisem prze-
jœciowym okres dopuszczalnego dodatkowego za-
trudnienia nauczyciela akademickiego, które
trwa w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 126)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto trzydziesta szósta uœciœla ode-

s³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 127)
Poprawka przyjêta.
Poprawka sto trzydziesta siódma dodaje ogól-

n¹ wytyczn¹, nakazuj¹c¹ uwzglêdnienie w ak-
tach wykonawczych, które bêd¹ wydane na pod-
stawie znowelizowanej ustawy, treœci statutów
uchwalonych przed dniem wejœcia w ¿ycie nowe-
lizacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Czekam na maruderów. Podajê wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 128)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto trzydziesta ósma zmierza do tego,

aby przepis obliguj¹cy uczelniê do opracowania
programu naprawczego w przypadkach okreœlo-
nych ustaw¹ wszed³ w ¿ycie 1 paŸdziernika 2016 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 129)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto czterdziesta szósta. Proszê pañ-

stwa…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam pytanie.)
Tak?
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Senator Piotr Andrzejewski:

Mam takie pytanie. Czym ró¿ni siê poprawka
sto czterdziesta szósta od poprawki sto czterdzie-
stej pi¹tej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nad poprawk¹ sto czterdziest¹ pi¹t¹ g³osowaliœ-
my ³¹cznie z poprawk¹ drug¹. Ja mam tylko tyle
napisane, nic wiêcej panu senatorowi nie powiem,
bo…

Senator Piotr Andrzejewski:
Ona zosta³a przeg³osowana, wobec tego po-

prawka sto czterdziesta szósta…
(G³os z sali: Ale by³o negatywnie.)
Ona zosta³a przeg³osowana. Skoro zosta³a

przeg³osowana, a jest identyczna…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, je¿eli ró¿ni¹ siê przecin-

kiem… Nie wiem, ja bardzo…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, to nie to samo.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdziemy mieli to

samo dwa razy.)
Czy ja mogê…
To nie to samo? Dobrze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest ró¿nica, tu

jest œrednik i kropka na koñcu. Tak?)
(G³os z sali: Kropka…)
Przepraszam, ale muszê zasiêgn¹æ pewnych

informacji u Ÿród³a.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dla mnie jest to lo-

gicznie…)
(Senator Kazimierz Wiatr: Przedtem by³o ³¹czne

g³osowanie nad dwiema poprawkami.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Z tego, co rozu-

miem, to jest reasumpcja.)
Nie, nie, chodzi o to, ¿e poprawka pana profeso-

ra, pana senatora coœ skreœla³a i jako konsekwen-
cjê trzeba by³o skreœliæ coœ innego, a pan senator
Massalski proponowa³ coœ innego. Takie jest wy-
jaœnienie. Nie bêdê wchodzi³ w tej chwili w szcze-
gó³y, Panie Senatorze.

Poddajê poprawkê pod g³osowanie.
Poprawka sto czterdziesta szósta zmierza do

tego, aby przepis okreœlaj¹cy nowe kryteria pos³u-
giwania siê nazw¹ „uniwersytet” i „uniwersytet te-
chniczny” wszed³ w ¿ycie 1 paŸdziernika 2011 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 130)

Proszê pañstwa, g³osowanie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi
z poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 131)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Proszê pañstwa, chcê powiedzieæ, ¿e na razie
skoñczy³y siê g³osowania i bêdziemy dalej obrado-
wali. Mam nadziejê, ¿e wszyscy chcemy dzisiaj za-
koñczyæ.

(G³os z sali: Tak, tak.)
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze posiedzenia

komisji.)
Dobrze, ale posiedzenia komisji, Panie Senato-

rze, to ciut póŸniej.
Powracamy do punktu siódmego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz usta-
wy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

Przedprzerw¹przedstawianosprawozdanie. Pañ-
stwo zadali te¿ pytania sprawozdawcom komisji.

Informujê, ¿e projekt rozpatrywanej ustawy zo-
sta³ wniesiony przez komisjê sejmow¹.

Czy pan minister Jaros³aw Duda chcia³by
przedstawiæ stanowisko rz¹du w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Szanowny Panie
Marsza³ku, zosta³o ju¿ gruntownie zaprezentowa-
ne rozstrzygniêcie komisyjne, dotycz¹ce ustawy,
które jest zbie¿ne ze stanowiskiem rz¹du. Tak
wiêc nie chcia³bym nadmiernie nadwerê¿aæ pañ-
stwa czasu, dziêkujê uprzejmie.)

Dziêkujê panu ministrowi.
Czy chcia³by ktoœ z pañstwa senatorów zadaæ

jakieœ pytanie panu ministrowi? Widzê, ¿e nikt
nie ma takiej ochoty.

Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê Jan Rulewski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym uczuliæ na problem, który na-

zwa³bym tykaj¹c¹ bomb¹, tak¹ z trzema „s”: samo-
tnoœci¹, staroœci¹ i s³aboœci¹. Poniewa¿ ta ustawa
ma byæ w jakimœ sensie odpowiedzi¹ na ten pro-
blem, zawiera w sobie instytucje przeciwdzia³aj¹ce
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tej tykaj¹cej bombie lub chroni¹ce przed ni¹. Wiel-
koœæ tej bomby najlepiej okreœli³by senator Augu-
styn, który od paru lat zajmuje siê badaniem ilo-
œciowym tego zjawiska. A nie jest to tylko zagadnie-
nie obejmuj¹ce pomoc spo³eczn¹, jak mówi ustawa,
bowiem jest to zagadnienie, którego zakres wejdzie
wkrótce pod obrady Wysokiej Izby. Mianowicie nie-
w¹tpliwie i reforma systemu emerytalnego, i refor-
ma systemu podatkowego, i reforma systemu opie-
ki zdrowotnej, sk³adaj¹ siê na to, ¿eby ju¿ dzisiaj
i przy tej okazji mówiæ na temat tych trzech „s”.

Stary art. 52 tej ustawy mówi o zmianach doty-
cz¹cych rodzinnych domów pomocy. Mimo ¿e in-
stytucja rodzinnych domów pomocy, rozumia-
nych jako alternatywa wobec tych wielkich domów
– ci¹gle jeszcze istniej¹cych w du¿ej, a w³aœciwie
w g³ównej liczbie – z którymi to ka¿dy rz¹d, zwra-
cam na to uwagê, ma problemy dotycz¹ce standa-
ryzacji. Terminy wprowadzenia standaryzacji s¹
wielokrotnie przesuwane, co jest w koñcu te¿ jest
pewn¹ ocen¹ tego, jakie s¹ mo¿liwoœci finansowe
samorz¹dów i pañstwa w zakresie wprowadzenia
w³aœciwych norm. I jeœli to jeszcze by³o dopusz-
czalne w warunkach stopniowo narastaj¹cych
problemów finansowych, a przede wszystkim
wzrastaj¹cej liczby potencjalnych podopiecznych,
to jeszcze mia³o to jak¹œ aprobatê opinii publicz-
nej. Mia³o tê aprobatê dlatego, ¿e w Polsce istniej¹
jeszcze formy niezinstytucjonalizowanej pomocy
rodzinnej, to jest po prostu pomoc najbli¿szych
cz³onków rodziny. Jednak¿e w miarê wprowadza-
nia zmian, jakie obiecuje siê wszystkim w ca³ej Eu-
ropie, bo nie jest to tylko zjawisko polskie, miêdzy
innymi wyd³u¿enia wieku emerytalnego, a tak¿e
w obliczu zaniku wiêzi rodzinnych, rozszerzania
siê rynków pracy, ta rodzina, ¿e tak powiem, jest
rozdrabniana. I to zjawisko narasta. Jeszcze raz
przypominam, ¿e pan senator Augustyn dziêki
swoim pracom, d³ugim pracom – szkoda, ¿e nie ma
ich efektu – jest w stanie na pewno omówiæ to pre-
cyzyjnie, odwo³uj¹c siê do setek tysiêcy osób.

Wracaj¹c do ustawy, chcê jednak rz¹d zachêciæ
do tego, by tê instytucjê, któr¹ tutaj mamy…
a która jest, w moim przekonaniu, martwa, i to
martwa w podwójnym wymiarze. Jest bowiem
ma³o rodzinnych domów pomocy, bêd¹cych alter-
natyw¹ wobec tych pañstwowych wielkich molo-
chów, do których s¹ zreszt¹ kolejki, ale o tym za
chwilê. Tak wiêc takich domów jest ma³o, a po-
nadto s¹ w kilku tylko województwach – kilka
tych domów jest w województwie poznañskim,
szczeciñskim i gdañskim, zaœ w pozosta³ych – bia-
³e plamy. Co wiêcej, dziêki mojej wiwisekcji do-
wiedzia³em siê, ¿e jedne samorz¹dy nie wiedz¹
o takiej formule, a jeszcze inne nie bardzo chc¹ siê
podejmowaæ jej realizacji. Zreszt¹ ju¿ samo
brzmienie tej ustawy sk³ania do tego, bowiem te
domy ma siê tworzyæ dopiero w przypadku braku

mo¿liwoœci zapewnienia us³ug opiekuñczych. Py-
tam: dlaczego tak jest? Dlaczego te formy nie mo-
g¹ egzystowaæ równolegle? W³aœnie.

I rz¹d s³usznie tutaj odpowiada, ¿e powodem s¹
braki lokalowe. I kiedy spojrza³em do rozpo-
rz¹dzenia, które okreœla standardy – jestem za ta-
kimi standardami, podobnie jak jest w ¿³obkach –
to okazuje siê, ¿e one prawie w ca³oœci odpowiada-
j¹ standardom, jakie s¹ w normalnych domach
pomocy. No, ale do normalnych domów pomocy
spo³ecznej przyjmuje siê praktycznie wszystkich
podopiecznych. I nie ukrywajmy: przyjmuje siê
najgorsze przypadki, i to nie w sensie ludzkim,
tylko w sensie tej samotnoœci, s³aboœci i staroœci.
W zwi¹zku z tym tam oczywiœcie w zakresie us³ug
opiekuñczych, pielêgniarskich czy nawet medy-
cznych standardy musz¹ byæ wysokie.

W ramach koncepcji rodzinnych domów pomocy
– i tu bym zmierza³ do tego, ¿e jest ona podobna do
tej, jaka jest w ustawie ¿³obkowej – d¹¿y siê do obu-
stronnego porozumienia, oferuj¹c lekk¹ formê po-
mocy, tak bym to okreœli³, tym wszystkim, którzy
bez jakiegokolwiek przygotowania do inwestycji s¹
w stanie sprawowaæ opiekê nad ludŸmi starszymi –
tak, starszymi – którzy, choæ mog¹ spe³niaæ swoje
podstawowe funkcje ¿yciowe, potrzebuj¹ jednak
pewnej formy pomocy. Chodzi tutaj czy to o pomoc
w dotarciu do urzêdu, czy to pewn¹ pomoc przy nie-
których czynnoœciach higienicznych, bo na ogó³
przyjmuje siê, ¿e te osoby powinny móc spe³niaæ
podstawowe funkcje ¿yciowe.Budowaniekoncepcji
mówi¹cej, ¿e maj¹ tam byæ praktycznie wszystkie
us³ugi, nawet, jak mówi rozporz¹dzenie, opiekuñ-
cze i lekarskie, oznacza, ¿e ta instytucja bêdzie mar-
twa, bo znów trzeba bêdzie zatrudniæ personel. Dla
kogo? Dla trzech do oœmiu osób? Te domy s¹ tak
zdefiniowane, ¿e maj¹ przyjmowaæ od trzech do oœ-
miu osób. To oczywiœcie przerasta mo¿liwoœci ro-
dzin, które chcia³yby siê tego podj¹æ.

I dlatego kierujê tutaj apel równie¿ do senato-
rów, bo samorz¹dy nie bardzo podejmuj¹ siê
wdra¿ania tej formy. Byæ mo¿e ogl¹daj¹ siê na
pañstwow¹ kasê, choæ ona, jak wiemy, jak ju¿
wczeœniej wykaza³em, wiêksza nie bêdzie, a ko-
lejka roœnie. Jak powiedzia³em, w Poznaniu wy-
nosi ona trzysta osób. W Bydgoskiem jest nawet
deficyt, to znaczy s¹ wolne miejsca, ale nie z tej
racji, ¿e tak œwietnie opiekuj¹ siê tam ludŸmi
starszymi, tylko dlatego, ¿e w przesz³oœci zbudo-
wano na tym terenie bardzo du¿o, proporcjonal-
nie do liczby ludnoœci, domów pomocy spo³ecz-
nej, i st¹d s¹ nadwy¿ki. I w zwi¹zku z tym samo-
rz¹dy nie s¹ zainteresowane uruchamianiem
tych form.

Koñcz¹c,PanieMarsza³ku–botuktoœpowiedzia³:
niech Bóg da, ¿eby Rulewski nie wystêpowa³ –
chcia³bym namawiaæ pañstwa senatorów i polity-
ków do tego, ¿eby ¿eglowaæ w stronê tego, co ju¿ pod-
jêliœmy zgodnie, niemal jako dyrektywê, mianowicie
¿eby budowaæ koncepcje podobne do koncepcji ro-
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dzin zastêpczych dla dzieci i do koncepcji zawartych
w niedawno uchwalonej ustawie o ¿³obkach.

Jeszcze tylko pewna w¹tpliwoœæ. Mianowicie w tej
ustawie jest zmiana, pewnie wniesiona z inicjatywy
Senatu.Chodzimio to, ¿ewprojekcie sejmowymby-
³o sformu³owanie, ¿e te formy mog¹ tworzyæ osoby
prawne, co by oznacza³o, ¿e buduj¹c takie domy lub
je prowadz¹c, by³oby mo¿na prowadziæ normaln¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mówiê o tym, bo te¿ znam
takiprzypadek. I tutaj skreœliliœmy tosformu³owanie
i zosta³ teraz tylko zapis „osoby fizyczne”. Jest zatem
pytanie, czy te obecnie funkcjonuj¹ce formy, a jest
ich kilka, w których prowadzi siê dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, nie zostan¹ w ten sposób zdelegalizowane.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Augustyna o zabranie

g³osu.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³em pana uspokoiæ, Panie Senatorze.

Grupa robocza, któr¹ kierujê i która przygotowuje
nowe rozwi¹zania w zakresie pomocy dla osób
niesamodzielnych, ma bardzo prace zaawanso-
wane. Mam nadziejê, ¿e do koñca kadencji przed-
³o¿ymy projekt ustawy o pomocy dla tych, którzy
s¹ w najtrudniejszej sytuacji z powodu utraty
zdolnoœci do samodzielnej egzystencji. Jest to
oczywiœcie bardzo trudna praca, bo trzeba te¿ za-
pewniæ Ÿród³a finansowania, które s¹ liczone
i musz¹ byæ liczone w najbli¿szych latach, wobec
zmian demograficznych, w miliardach z³otych.
Ale to rozwi¹zanie jest bliskie i w dokumentach
strategicznych rz¹du przewidziana jest realizacja
koncepcji zawartej w zielonej ksiêdze o sytuacji
w opiece d³ugoterminowej, któr¹ we wrzeœniu
prezentowaliœmy w parlamencie jako rezultat
pierwszego etapu prac mojej grupy roboczej.

Ustosunkowuj¹c siê do pana wypowiedzi,
chcia³bym jeszcze powiedzieæ, ¿e popieram i my
w ca³ej tej grupie roboczej popieramy myœl, a¿eby
tworzyæ bogat¹ ofertê wsparcia dla osób niesamo-
dzielnych. W tym sensie ka¿da placówka, tak¿e ta
rodzinkowa, te rodzinne domy pomocy, by³yby bar-
dzo rozs¹dnym i dobrym rozwi¹zaniem. Dobrze by
by³o – i wart podkreœlenia z tej mównicy jest fakt, ¿e
jest to autorski pomys³ senatora Rulewskiego z po-
przednich lat – ¿eby stworzyæ warunki do rozwoju
tej formy. I my to robimy, wprowadzaj¹c poprawkê
mówi¹c¹, ¿e domy te mog¹ byæ profilowane tak¿e
w ten sposób, i¿ bêd¹ tam przebywa³y osoby nie-
pe³nosprawne. Do tej pory tego nie by³o.

Ale rzeczywiœcie jest w¹tpliwoœæ co do poprawki,
która spoœród podmiotów eliminuje osoby prawne,

choæ nie do koñca, bo z wyj¹tkiem organizacji poza-
rz¹dowych, które oczywiœcie maj¹ osobowoœæ pra-
wn¹… To znaczy, eliminuje podmioty gospodarcze
z grupy maj¹cej mo¿liwoœæ zak³adania takich do-
mów pomocy. Z czego to siê bierze? Otó¿ chodzi o to,
¿e by³a to próba, podejmowano takie próby, obcho-
dzenia obowi¹zków standaryzacji us³ug. Te stan-
dardy, Panie Senatorze, s¹ zdecydowanie ró¿ne dla
rodzinnych domów i dla domów pomocy spo³ecznej.
Wystarczy³o wybudowaæ sobie kilka budyneczków
obok siebie i nazwaæ je rodzinnymi domami pomo-
cy, by mo¿na by³o omin¹æ surowe wymogi doty-
cz¹ce standardu. Dlatego poprawka wprowadzona
podczas obrad komisji zmierza do tego, ¿eby tego
rodzaju kombinowanie nie by³o mo¿liwe. Bo, proszê
pañstwa, je¿eli ktoœ chce w ten sposób prowadziæ
dzia³alnoœæ, to to ju¿ jest naprawdê… Klasyczny
dom pomocy spo³ecznej podlegaæ powinien innym
rygorom. A wiêc nawet, je¿eli zdarzy³ siê, Panie Se-
natorze, taki przypadek, ¿e ju¿ jest taka sytuacja, to
nic nie stoi na przeszkodzie, jeœli to jest placówka
prowadzona na przyzwoitym poziomie, w co
chcia³bym wierzyæ, ¿eby zarejestrowa³a siê jako
dom pomocy spo³ecznej, a nie udawa³a rodzinny
dom pomocy spo³ecznej. Ja jestem dyrektorem do-
mu pomocy spo³ecznej na urlopie parlamentar-
nym. My staraliœmy siê tam tak pracowaæ, ¿eby we-
wn¹trz placówki, która siê mieœci w jednym budyn-
ku, pracowaæ wed³ug systemu, jak to siê mówi, ro-
dzinkowego. Ale przecie¿ nigdy nie przysz³oby nam
do g³owy, ¿eby z tego powodu nazywaæ ten dom ro-
dzinnym domem pomocy, chocia¿ jestem przeko-
nany, ¿e zarówno wtedy, kiedy ja tam pracowa³em,
jak i dziœ jest to dom, który stara siê utrzymywaæ ro-
dzinn¹ atmosferê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, senatorowie nie zg³osili

wniosków o charakterze legislacyjnym, ale komi-
sje przedstawi³y odmienne wnioski, zatem proszê
Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komi-
sjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o odbycie posiedzenia i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania. G³osowanie odbê-
dzie siê oczywiœcie pod koniec posiedzenia Izby.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o p³atno-
œciach w ramach systemów wsparcia bezpoœre-
dniego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy to druk nr 1113, sprawozdanie –
druk nr 1113A.

Sprawozdawc¹ Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jest pan senator Przemys³aw B³aszczyk.

Panie Senatorze, proszê bardzo o przedstawie-
nie sprawozdania.
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Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Nie widzê pana ministra…

Szanowni Pañstwo!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 23 lutego 2011 r. rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ramach syste-
mów wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych
innych ustaw. Procedowana ustawa zmienia
ustawê z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach
w ramach systemowego wsparcia bezpoœrednie-
go, zwan¹ dalej ustaw¹ o p³atnoœciach, ustawê
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin oraz
ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji we-
terynaryjnej. Prezentowana ustawa wprowadza
do krajowego prawa przepisy Unii Europejskiej.
Na posiedzeniu komisji rolnictwa nie budzi³a ona
wiêkszych kontrowersji, jej zapisy przedstawiê
wiêc w kilku krótkich punktach.

Pierwsze. Projekt wprowadza zmiany zwi¹zane
z rozszerzeniem obowi¹zuj¹cego systemu kontro-
li wzajemnej zgodnoœci, tak zwanego cross com-
pliance, o wymogi z obszaru B, dotycz¹ce zdrowia
publicznego, stosowania œrodków ochrony roœlin
i zg³aszania chorób zwierzêcych.

Kolejna zmiana dotyczy regulacji kwestii
zwi¹zanych z przyznawaniem p³atnoœci bezpoœre-
dnich, p³atnoœci uzupe³niaj¹cych i wsparcia spe-
cjalnego nastêpcom prawnym beneficjentów.

Nastêpna zmiana ustawy doprecyzowuje spo-
sób postêpowania w przypadku sk³adania wnios-
ków o przyznawanie p³atnoœci drog¹ elektronicz-
n¹. Jest to novum, które ma usprawniæ sk³adanie
wniosków.

Czwarta zmiana dotyczy wy³¹czania przyzna-
wania pomocy wspólnotowej oraz pomocy krajo-
wej do owoców w przypadku, gdy kwalifikuj¹cy
siê obszar gospodarstwa, w odniesieniu do które-
go z³o¿ono wniosek o p³atnoœæ bezpoœredni¹ lub
w odniesieniu do którego p³atnoœci te maj¹ byæ
przyznane, wynosi poni¿ej 1 ha.

Ostatnia istotna zmiana w przedstawionej
ustawie upraszcza tryb postêpowania w spra-
wach uznania lub odmowy uznania danego przy-
padku za dzia³anie si³y wy¿szej lub wystêpowania
nadzwyczajnych okolicznoœci. Obecnie, po tych
zmianach Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa mo¿e korzystaæ z przepisów k.p.a.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi o przy-
jêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e s¹ pytania.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak i niezrze-

szony senator Banaœ. (Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê za uznanie,

Panie Marsza³ku.)

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam dwa pytania. Pierwsze.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy ta ustawa, w koñcu
wa¿na, wprowadzaj¹ca wiele zmian, by³a konsul-
towana z organizacjami dzia³aj¹cymi w sferze rol-
nictwa. Jeœli tak, to czy jakieœ uwagi wnoszone
przez te organizacje zosta³y uwzglêdnione?

I drugie pytanie. Liczba kontroli w zwi¹zku z t¹
ustaw¹znacznie siê zwiêkszy.Czy te inspekcje, któ-
re bêd¹ przeprowadza³y kontrole, czyli Inspekcja
Weterynaryjna oraz Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa… Czy to zosta³o w jakiœ sposób
uwzglêdnione w bud¿etach tych instytucji? Czy one
dostan¹ na to jakieœ dodatkowe pieni¹dze?

I ostatnie pytanie, Panie Marsza³ku. Jaki by³ po-
wód tego, ¿e sprawy zwi¹zane z ¿ywnoœci¹ pocho-
dzenia roœlinnego zosta³y oddane pod kontrolê, je-
œli tak mo¿na powiedzieæ, Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, a nie Inspekcji Ochro-
ny Œrodowiska, co do której, wydaje siê, naturalne
jest, ¿e powinna siê tym zaj¹æ? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wola³bym okreœlenie „niezale¿ny”, bo nie mam

obowi¹zku byæ zrzeszonym, a niezale¿noœæ to jest
pewien walor, który…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to nie
jest element pana pytania?)

Nie, to jest element pewnej dyskusji, Panie
Marsza³ku. Ale przechodzê ju¿ do pytania. Szano-
wny Panie Senatorze, nie tak dawno byliœmy za-
sypywani groŸnymi informacjami prasowymi
o tym, ¿e do naszego kraju nap³ynê³o wiele miêsa
ska¿onego dioksynami, konkretnie z Niemiec.
W jaki sposób w œwietle tej ustawy s³u¿by fitosa-
nitarne s¹ przygotowane do tego, by w pewien
sposób postawiæ tamê tego typu importowi? I czy
kontrola przeprowadzona przez odpowiednie
s³u¿by jest równie wnikliwa w stosunku do tych
importowanych miês jak w stosunku do naszych
rodzimych producentów? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, do dzie³a.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytania zada³ pan senator Dajczak

i jedno z nich jest zwi¹zane z…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: To do ministra.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale to do mini-

stra.)
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…finansowaniem. Jeœli chodzi o finansowanie,
to nie poruszaliœmy tej kwestii na posiedzeniu ko-
misji. Z tego, co wiem, te inspekcje, kontrole bêd¹
musia³y byæ realizowane z w³asnego bud¿etu. By-
³a uwaga, ¿e bêdzie to w graniach 19 milionów z³,
z tego, co wiem.

Pochodzenie ¿ywnoœci, pytanie zwi¹zane
z kontrol¹… Dlaczego nie inspekcja ochrony roœ-
lin, tylko Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa? Ta agencja zajmuje siê p³atnoœciami,
ona kontroluje system wzajemnej zgodnoœci, któ-
ry jest wprowadzany w trzech etapach: w 2009 r.
pierwszy etap, w 2011 r. drugi etap, w 2013 r.
trzeci, ale to ju¿ mo¿e pan minister bli¿ej wska¿e,
dlaczego tak, a nie inaczej.

Pytanie pana senatora Banasia: Inspekcja We-
terynaryjna i kontrola miêsa wieprzowego.
Zwi¹zane to jest z tym, i¿ my mamy tak naprawdê
zaufanie wspólnotowe do inspekcji innych krajów
i tutaj kontroli nie ma. Inspekcja Weterynaryjna
kontroluje tylko miêso i przetwory miêsne z kra-
jów trzecich. I tak naprawdê ta wo³owina nie po-
winna do nas trafiæ. Jak jest…

(Senator Piotr Kaleta: …to ka¿dy widzi.)
…to ka¿dy widzi. Tak to wygl¹da dzisiaj.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Jeœli mo¿na, Panie

Marsza³ku… Bo jeszcze jest ta pierwsza czêœæ pyta-
nia, konsultacje z dzia³aj¹cymi organizacjami.)

Na posiedzeniu komisji nie otrzymaliœmy ¿a-
dnej informacji o jakichœ konsultacjach z organi-
zacjami pozarz¹dowymi. Mo¿e pan minister od-
powie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Cichosz, jak rozumiem. Proszê

bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja chcê zapytaæ w ten sposób:

czy polskie rolnictwo… W wiêkszoœci polscy rolni-
cy s¹ przygotowani do zwi¹zania p³atnoœci obsza-
rowych z zasad¹ zgodnoœci. Czy w tym momencie
jesteœmy zobowi¹zani ju¿ przyj¹æ tê zasadê i to
wprowadzaæ, czy mo¿emy to jeszcze od³o¿yæ i le-
piej przygotowaæ siê do tego zadania w sensie po-
zytywnym? Dziêkujê bardzo.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Z tego, co…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
To zamykam listê pytañ.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Z tego, co wiem, uzyskaliœmy takie przesuniê-
cie, dlatego to jest wprowadzane w trzech etapach.
Czy jesteœmy przygotowani? Musimy byæ przygo-
towani, je¿eli chcemy dostawaæ dop³aty. Na pewno
to s¹ kolejne obci¹¿enia dla rolników ca³ej Unii, nie
tylko rolników polskich. Jak to bêdzie wygl¹daæ?
Te¿ mam takie pytanie do pana ministra. Chcia³em
je zadaæ póŸniej, ale mo¿e ju¿ teraz. Czy ju¿ s¹ kon-
kretne wytyczne zwi¹zane z cross compliance? Bo
wiem, ¿e w 2009 r. dostaliœmy takie wytyczne, ale
czy te nowe przepisy w jakiœ sposób ju¿ s¹ uregulo-
wane w rozporz¹dzeniu czy inaczej, gdy¿ jako rol-
nik… Bo by³o wiele uwag rolników, ¿e dzisiaj nie
maj¹ tych przepisów do wgl¹du. Dlatego te¿ mam
takie pytanie do pana ministra, chocia¿ to ja jes-
tem od odpowiedzi. Przepraszam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pan senator sprawozdawca

miêkko przeszed³ do nastêpnego etapu obrad.
Dziêkujê panu.

Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-
wy. Minister rolnictwa i rozwoju wsi jest za niego
odpowiedzialny.

Witam pana ministra Jaros³awa Wojtowicza.
Panie Ministrze, zapraszam tu do siebie. Pan

minister ju¿ s³ysza³ pytania, ale proszê o przed-
stawienie stanowiska rz¹du.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Jaros³aw Wojtowicz: Rozumiem, ¿e
zaczynamy od stanowiska rz¹du.)

Tak, a potem bêd¹ odpowiedzi na pytania, te
ju¿ zadane i te, które bêd¹ zadane.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:
W porz¹dku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwalona przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.

ustawa o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ramach
systemów wsparcia bezpoœredniego oraz niektó-
rych innych ustaw zmienia nastêpuj¹ce ustawy:
ustawê z 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego, ustawê
z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin, ustawê
z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zmiany w ustawie o p³atnoœciach w ramach sy-
stemów wsparcia bezpoœredniego wynikaj¹ z ko-
niecznoœci dostosowania przepisów krajowych do
przepisów Unii Europejskiej. Mianowicie zmiany
w zakresie cross compliance, czyli wymogu wza-
jemnej zgodnoœci, dotycz¹ w szczególnoœci uzu-
pe³nienia ju¿ obowi¹zuj¹cego systemu kontroli
wymogów wzajemnej zgodnoœci o wymogi z obsza-
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ru B dotycz¹ce zdrowia publicznego, zdrowia zwie-
rz¹t i zg³aszania niektórych chorób oraz stosowa-
nia œrodków ochrony roœlin i produktów biobój-
czych, a tak¿e wyznaczenia organów kontrolnych
odpowiedzialnych za ich skontrolowanie. Kontrola
wymogów z obszaru B zosta³a powierzona instytu-
cjom, które do tej pory by³y odpowiedzialne za kon-
trolê wymogów wzajemnej zgodnoœci w obszarze A,
to jest Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, która bêdzie odpowiedzialna za kontrolê
w zakresie zdrowia roœli i zdrowia publicznego
w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia roœlinne-
go, oraz Inspekcji Weterynaryjnej, która bêdzie od-
powiedzialna za kontrolê w zakresie obejmuj¹cym
zdrowie publiczne, zdrowie zwierz¹t i zg³aszanie
chorób. Jednoczeœnie na mocy zawartych we
wspomnianej ustawie przepisów Inspekcji Wetery-
naryjnej przydzielono kontrolê w obszarze C doty-
cz¹cym dobrostanu zwierz¹t, który bêdzie obo-
wi¹zywa³ od roku 2013.

I tutaj, jeœli mo¿na, od razu odpowiedŸ. Otó¿
wyeliminowaliœmy tê inspekcjê, która mia³a ba-
daæ nasiona, z bardzo prostego powodu…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ju¿ na sta³e?)
S³ucham?
(Senator Grzegorz Banaœ: Na sta³e?)
To znaczy mo¿e… Przepraszam bardzo. Z kon-

troli w zakresie cross compliance oczywiœcie, bo
ona bêdzie sobie istnieæ dalej.

Rzecz w tym, ¿e to by³by kolejny urz¹d, który
bra³by udzia³ w wykonywaniu tych kontroli. Tak
naprawdê jest to obci¹¿enie typu biurokratyczne-
go. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa jest w pe³ni przygotowana do tego, ¿eby te
kontrole przeprowadzaæ samodzielnie, a inaczej
musia³aby w procedurê kontroln¹ wpleœæ kolejny
urz¹d. Nie musi. To rozbudowuje zupe³nie zbêd-
nie procedurê i taka jest przyczyna.

Kolejna sprawa. Pad³o pytanie o to, czy jeszcze
moglibyœmy poczekaæ i czy rolnicy s¹ do tego
przygotowani. Otó¿ tak naprawdê kraje starej
Unii maj¹ wymogi wzajemnej zgodnoœci, musz¹ je
stosowaæ ju¿ od wielu lat. To by³y lata 2004–2006,
jeœli dobrze pamiêtam, kiedy one to wdra¿a³y. My
wynegocjowaliœmy okresy przejœciowe. Wynego-
cjowanie kolejnych okresów przejœciowych wyda-
je siê po prostu ma³o prawdopodobne, wrêcz nie-
mo¿liwe. Po prostu tutaj ju¿ nie bardzo widzimy
mo¿liwoœæ przesuwania terminów.

Jeœli chodzi o akcjê uœwiadamiaj¹c¹ rolników
co do tego, co ich czeka, to agencja wraz z wnios-
kami, z wzorami wniosków obszarowych rozes³a-
³a tak naprawdê do wszystkich rolników pe³n¹ in-
formacjê w postaci broszur. Tam by³a pe³na infor-
macja o tym, w jaki sposób bêd¹ siê odbywa³y
kontrole dotycz¹ce cross compliance. Poza tym s¹
oœrodki doradztwa rolniczego, które maj¹ pe³n¹
informacjê, informacja ta jest dystrybuowana za

poœrednictwem biur powiatowych agencji. Ona
dociera tak naprawdê tam, gdzie powinna. Pyta-
nie tylko, czy rolnicy korzystaj¹ z tej informacji.

Kolejna sprawa to uregulowanie kwestii
zwi¹zanych z przyznawaniem p³atnoœci nastêpcy
prawnemu. Zmiany w tym zakresie umo¿liwiaj¹
ubieganie siê oraz wyp³atê p³atnoœci bezpoœre-
dnich, p³atnoœci uzupe³niaj¹cych i wsparcia spe-
cjalnego nastêpcom beneficjentów bêd¹cych oso-
bami prawnymi w przypadkach, kiedy ci ostatni
ulegaj¹ rozwi¹zaniu, przekszta³ceniu lub innemu
zdarzeniu prawnemu, w wyniku którego dochodzi
do nastêpstwa prawnego, a ich maj¹tek, nale¿no-
œci i zobowi¹zania przejmuje nowy rolnik. Czyli to
siê dzieje tam, gdzie jest po prostu sukcesja. Je-
dnoczeœnie w przypadku oddzielnej p³atnoœci do
cukru i p³atnoœci do pomidorów rozszerzony zo-
stanie katalog osób, z którymi w okresie referen-
cyjnym mog³a byæ zawarta umowa dostawy –
w przypadku p³atnoœci do cukru; lub które w roku
gospodarczym 2006/2007 dostarczy³y pomidory
do przetworzenia – w przypadku p³atnoœci do po-
midorów. Do katalogu w³¹czony zostanie rolnik
bêd¹cy osob¹ prawn¹, który w wyniku zaistnienia
zdarzenia prawnego, na przyk³ad rozwi¹zania,
przekszta³cenia, posiada nastêpcê prawnego.

Trzecia zmiana. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹
sk³adania od 15 marca 2011 r. drog¹ elektronicz-
n¹ wniosków o przyznanie p³atnoœci w ustawie
proponuje siê doprecyzowanie sposobu postêpo-
wania przy sk³adaniu tych wniosków. Proponuje
siê, aby wraz z wnioskiem do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa przesy³ane by³y
w postaci kopii elektronicznych wszystkie nie-
zbêdne dokumenty, tak¿e te, na których wyma-
gane s¹ podpisy osoby innej ni¿ sam wniosko-
dawca. Pozosta³e formularze, które podpisuje
wnioskodawca, dostêpne bêd¹ na stronie inter-
netowej agencji. Zaproponowane rozwi¹zanie
nie wyklucza oczywiœcie mo¿liwoœci tradycyjne-
go przekazania niezbêdnych dokumentów za po-
œrednictwem poczty lub bezpoœrednio do biura
powiatowego. Konsekwencj¹ proponowanej
zmiany jest nadanie nowego brzmienia delegacji
dla ministra rolnictwa, która obejmuje okreœle-
nie w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owych wy-
magañ, jakie powinien spe³niaæ formularz
wniosku elektronicznego, a tak¿e warunki i tryb
sk³adania tych wniosków.

Przepisami dotycz¹cymi minimalnej wielkoœci
gospodarstwa rolnego kwalifikuj¹cego siê do
otrzymania p³atnoœci bezpoœrednich – to jest 1 ha –
zosta³y objête równie¿ gospodarstwa produkuj¹ce
owoce miêkkie, truskawki i maliny. W wyniku tej
zmiany, która zosta³a wprowadzona w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ dostosowania przepisów krajo-
wych do przepisów wspólnotowych, rolnicy ubie-
gaj¹cy siê o p³atnoœci do owoców miêkkich, podob-
nie jak w przypadku ubiegania siê o wszystkie po-
zosta³e p³atnoœci, bêd¹ musieli posiadaæ w ramach

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ramach systemów

wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw 187

(podsekretarz stanu J. Wojtowicz)



gospodarstwa rolnego ³¹cznie przynajmniej 1 ha
u¿ytków rolnych. Minimalna powierzchnia dzia³ki
rolnej zadeklarowanej we wniosku o przyznanie
p³atnoœci nadal bêdzie wynosi³a 0,1 ha.

Wreszcie ustawa ta przewiduje tak¿e uproszcze-
nie trybu postêpowania w sprawach uznania albo
odmowyuznaniadanegoprzypadkuzadzia³anie si³y
wy¿szej lub wyst¹pienia nadzwyczajnych okoliczno-
œci poprzez uchylenie przepisu upowa¿niaj¹cego mi-
nistra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi do okreœle-
nia w drodze rozporz¹dzenia rodzajów dowodów po-
twierdzaj¹cych dzia³anie si³y wy¿szej lub wyst¹pie-
nia nadzwyczajnych okolicznoœci. Na podstawie
uchylanego przepisu wydane zosta³o rozporz¹dzenie
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym zosta³
okreœlony zamkniêty katalog dowodów potwierdza-
j¹cych dzia³anie si³y wy¿szej lub wyst¹pienia nad-
zwyczajnych okolicznoœci. Zaproponowane roz-
wi¹zanie umo¿liwi kierownikom biur powiatowych
stosowaniewsprawachuznaniaalboodmowyuzna-
nia danego przypadku za dzia³anie si³y wy¿szej lub
wyst¹pienia nadzwyczajnych okolicznoœci przepi-
sów kodeksu postêpowania administracyjnego, to
jest dopuszczanie jako dowodu wszystkiego, co mo-
¿e przyczyniæ siê do wyjaœnienia sprawy.

Zmiany w ustawie o ochronie roœlin dotycz¹
uchylenia przepisów nak³adaj¹cych na rolników
obowi¹zek wykonywania zabiegów œrodkami
ochrony roœlin z uwzglêdnieniem w pierwszej ko-
lejnoœci metod biologicznych, agrotechnicznych,
hodowlanych lub integrowanej ochrony roœlin.
Zmiana ta stanowi uproszczenie przepisów w tym
zakresie. Obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje wspól-
notowe dotycz¹ce wprowadzenia do obrotu œrod-
ków ochrony roœlin przewiduj¹, i¿ pañstwo cz³on-
kowskie ma obowi¹zek wdro¿enia integrowanej
ochrony roœlin najpóŸniej do 1 stycznia 2014 r.
W zwi¹zku z tym zaproponowano uchylenie sto-
sownych przepisów w tym zakresie, dziêki czemu
obowi¹zki nak³adane na rolnika w Rzeczypospoli-
tej Polskiej w ramach zasady wzajemnej zgodno-
œci nie bêd¹ bardziej restrykcyjne od tych, które
wynikaj¹ z przepisów wspólnotowych.

Zmiany dotycz¹ce ustawy o Inspekcji Wetery-
naryjnej s¹ analogiczne do zmian w ustawie
o p³atnoœciach w ramach systemu wsparcia bez-
poœredniego w zakresie cross compliance. Dotycz¹
one okreœlenia zakresu wymogów, których prze-
strzeganie ma kontrolowaæ powiatowy lekarz we-
terynarii. Jednoczeœnie w przedmiotowej sprawie
zaproponowano, aby prezes Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa udostêpnia³ In-
spekcji Weterynaryjnej dane zawarte w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atnoœci w zakresie niezbêdnym do
zapewnienia prawid³owej realizacji zadañ w za-
kresie kontroli wymogów wzajemnej zgodnoœci.

Proponowana data wejœcia w ¿ycie ustawy
15 marca 2011 r. stanowi pocz¹tkowy termin
sk³adania wniosków o przyznanie p³atnoœci
w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego.
Z tego wzglêdu w tym dniu powinny obowi¹zy-
waæ przepisy dotycz¹ce zasad i warunków przy-
znawania p³atnoœci na rok 2011. St¹d przepis
o wejœciu w ¿ycie ustawy mówi akurat o tym
dniu.

Pad³o pytanie o to, z kim by³a konsultowana
ustawa, z jakimi partnerami spo³ecznymi. Otó¿
tych partnerów spo³ecznych by³o trzydziestu
jeden. Nie wiem, czy czytaæ. Ogólnopolskie Poro-
zumienie Zwi¹zków Zawodowych Rolników…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie, nie.)
(Senator Leon Kieres : Nie.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)

Senator W³adys³aw Dajczak:
Pani Marsza³ek, jeœli mo¿na… Panie Ministrze,

jeœli mo¿na prosiæ przy tej okazji… Czy by³y wno-
szone jakieœ zasadnicze uwagi, które zosta³y uw-
zglêdnione? To mo¿e by³oby ciekawsze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz
W wyniku tych konsultacji ¿adna z trzydziestu

jeden organizacji nie zg³osi³a uwag do ustawy.
Wszyscy zgodzili siê, ¿e jest ona potrzebna, po-
winna wejœæ w ¿ycie i ¿e implementuje przepisy,
które tak naprawdê trochê…

(Rozmowy na sali)
Tak?

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

staæ na mównicy, albowiem przechodzimy do eta-
pu, kiedy senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad. Czy ktoœ z pañstwa se-
natorów chce zadaæ takie pytanie?

Po kolei: pan senator Wojciechowski, Chróœci-
kowski i Cichosz.

Panie Senatorze Wojciechowski, dwa pytania,
ale jedna minuta. Je¿eli…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dwa razy po
minucie.)

Nie, nie, dwa razy po minucie to jest wyst¹pie-
nie, Panie Senatorze, to w innym momencie…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Proszê mnie
jeszcze raz zapisaæ, do drugiego pytania, bo nie
wyrobiê siê.)

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Na dwie listy.)
Nie bêdziemy negocjowali. Bardzo proszê.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chodzi mi o przejêcie p³atnoœci w takiej sytua-

cji, kiedy jest ona przejmowana na przyk³ad od
mê¿a przez ¿onê. S¹ takie sytuacje, ¿e m¹¿ zg³a-
sza³ o p³atnoœci…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Umar³.)
Nie, nie umar³, tylko, nie wiem, na przyk³ad nie

mo¿e zg³aszaæ, bo zosta³ senatorem. To gospodar-
stwo dalej prowadzi ¿ona. ¯ona zgodnie z ustaw¹
o ewidencji producentów rolnych nie ma prawa
wyst¹piæ o numer gospodarstwa, wiêc nie ma pra-
wa z³o¿yæ takiego wniosku. Kto w takim wypadku
ma z³o¿yæ wniosek? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Zmieœci³ siê pan senator w jednej minucie.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Jaros³aw Wojtowicz: Tak, teraz?)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jeszcze dru-

gie pytanie.)
Nie, nie, bardzo proszê, ¿eby pan minister od-

powiedzia³ na zadane pytanie, a potem kolejno
bêd¹…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:

A có¿, jeœli chodzi o senatorów, eliminuje sk³a-
danie wniosków?

(SenatorGrzegorzWojciechowski:Oœwiadczenia.)
Maj¹tkowe?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: …Sk³ada oœ-

wiadczenie, ¿e nie bêdzie prowadziæ tego gospo-
darstwa.)

Ale nadal jest w³aœcicielem, prawda?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale prowa-

dziæ mu go nie wolno. Je¿eli z³o¿y³ wniosek, to
znaczy, ¿e z³o¿y³ lewe oœwiadczenie, na piœmie.)

Szczerze mówi¹c, nie analizowa³em tego pro-
blemu. Nie wiem, jeœli pan senator dopuœci odpo-
wiedŸ na piœmie, to…

(Senator Leon Kieres: No w³aœnie.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê. Pan senator na pewno siê zga-
dza, bo jest zainteresowany.

W zwi¹zku z tym umawiamy siê tak, ¿e póŸniej
oczywiœcie otrzyma pan ponownie mo¿liwoœæ za-
dania pytania.

Teraz pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, pan powiedzia³, ¿e wszystkie
organizacje i zwi¹zki zawodowe wyda³y pozyty-
wn¹ opiniê, a to polega na tym, ¿e organizacje do-
staj¹ po terminie lub w terminie uniemo¿liwia-
j¹cym wyra¿enie swojej opinii… Potem jest tak:
je¿eli organizacje nie zg³osi³y uwag w wyznaczo-
nym terminie, oznacza to, ¿e opinia jest pozyty-
wna – na tym ca³a rzecz polega. Dlatego proszê nie
nadu¿ywaæ… ale wysy³aæ dokumenty do organi-
zacji du¿o wczeœniej, ¿eby mog³y mieæ czas na wy-
ra¿enie opinii. Ja wiem, ¿e tryb jest pilny. Pan mi-
nister prosi³, ¿eby nie wnosiæ uwag. Gdybyœmy
nie wprowadzili… Dlatego ¿e jeœli nie wprowadzi-
my tej ustawy, to rolnicy nie bêd¹ mogli sk³adaæ
wniosków. To ju¿ jest któryœ raz z rzêdu. Moja pro-
œba jest taka, ¿eby jednak stosowaæ zasadê wysy-
³ania wczeœniej dokumentów, na temat których
organizacje mog¹ siê wypowiadaæ.

Jeszcze sprawa, która bulwersuje rolników:
pobieranie próbek do badañ. Do tej pory nie by³o
pobierania próbek do badañ. Wskazane by by³o
umieœciæ jak¹œ szczególn¹ informacjê o tym, ¿e
bêd¹ pobierane próbki do badañ. Jak to mówi¹,
czasami rolnik, niejeden by chcia³ pogoniæ psem
tego, który kontroluje – takie przypadki te¿ bywa-
³y – a jak on jeszcze zacznie pobieraæ próbki, to
rolnik bêdzie siê bardzo denerwowa³. Pytanie, czy
ta informacja rzeczywiœcie jest zamieszczona
w podrêcznikach lub, jak pan powiedzia³, w bro-
szurach. Uwa¿am, ¿e rolnicy naprawdê nie s¹
przygotowani do wdra¿ania cross compliance i je-
szcze nie maj¹ pe³nej œwiadomoœci, jakie sankcje
ich czekaj¹ za to, ¿e nie wype³ni¹… i czy dotacje
bêd¹ w takiej wysokoœci, czy w innej. Myœlê, ¿e po-
trzeba wiêcej informacji, wiêcej kontaktów z rolni-
kami, bo obawiam siê, ¿e bêd¹ powa¿ne problemy
z p³atnoœciami.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie, Pa-
nie Senatorze.)

Pytanie, jak ta informacja bêdzie dociera³a…

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:
Upomnienie pana senatora co do terminów

przyjmujê z pokor¹. Jeœli zaœ chodzi o to, w jaki
sposób informacja bêdzie dociera³a, to my oczywi-
œcie powtórzymy akcjê promocyjn¹ czy informa-
cyjn¹. Informacje ju¿ raz zosta³y przekazane rol-
nikom, teraz, przy okazji nowej kampanii one zo-
stan¹ przekazane jeszcze raz. Czy ten szczegó³,
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akurat ten, o który pyta³ pan senator, by³ w bro-
szurze informacyjnej, tego nie pamiêtam. Oczywi-
œcie mo¿emy to uwzglêdniæ, tylko rzecz w tym, ¿e
system jest tak rozbudowany, ¿e broszura musia-
³aby byæ bardzo gruba, musia³aby zawieraæ ol-
brzymi¹ treœæ. Ka¿dy rolnik zawsze mo¿e pójœæ do
biura powiatowego i swoje w¹tpliwoœci, o ile je
ma, tam wyjaœniæ. Mo¿emy spróbowaæ umieœciæ
zagadnienie, o którym pan senator mówi³…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Mo¿na jakby
uzupe³niaj¹ce pytanie?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Za moment, dobrze?
Pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Konkretna sytuacja – nie wiem, czy resort rol-

nictwa, jeœli chodzi o swoj¹ argumentacjê, przy-
jmuje to – czyli wprowadzenie zwi¹zania p³atnoœci
obszarowych z zasad¹ zgodnoœci, jestem przeko-
nany, ¿e spowoduje, ogólnie rzecz bior¹c, spadek
liczby gospodarstw utrzymuj¹cych zwierzêta do-
mowe. Czy resort rolnictwa przewiduje sytuacjê,
¿e w³aœnie taki spadek nast¹pi?

Poza tym – i to drugi temat, który siê nasuwa –
w jakim wymiarze bêdzie zmniejszenie p³atnoœci?
Bo to równie¿ bêdzie zas³uga zwi¹zania p³atnoœci
obszarowych z zasad¹ zgodnoœci. Mam w tym mo-
mencie pewne w¹tpliwoœci co do tego i proszê, aby
pan minister je rozwia³. W ka¿dym razie jestem
przekonany, ¿e te dwie sprawy z tego wynikn¹. To
jest tak, jak niegdyœ by³o ze spraw¹ p³ytek w obo-
rach, ze spraw¹ zbiorników na gnojowicê czy p³yt
gnojowych – to spowodowa³o likwidacjê mniej-
szych stad. Równie¿ teraz – jestem o tym przeko-
nany – nast¹pi dalszy spadek liczebnoœci zwie-
rz¹t. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:
Liczymy na to, ¿e rolnicy po prostu siê dostosu-

j¹, czyli ¿e wprowadz¹ w ¿ycie w swoich gospodar-
stwach te wszystkie wymogi, które musz¹
spe³niæ, aby móc bezpiecznie wprowadzaæ do ob-
rotu na wspólnym rynku swoje produkty. Bo tak

naprawdê wdro¿enie tych wymogów jest w ich in-
teresie – dziêki temu nikt na terenie rynku unijne-
go nie bêdzie podwa¿a³ jakoœci polskich produk-
tów. Przede wszystkim taki w³aœnie jest politycz-
ny cel wdra¿ania zasad wzajemnej zgodnoœci.
Czyli chodzi tu o ¿ywnoœæ, której jakoœci nikt nie
podwa¿y w ¿adnym miejscu na rynku europej-
skim.

Pan senator obawia siê tego, ¿e niektórzy rolni-
cy w taki czy inny sposób ogranicz¹ produkcjê,
a wiêc boi siê pan, ¿e uciekn¹… Ja nie przypomi-
nam sobie, ¿ebyœmy próbowali szacowaæ, jaki
mo¿e byæ procent takich ucieczek rolników od ja-
kiejœ konkretnej produkcji. To, niestety, mo¿e po-
kazaæ czas. Niemniej jednak poprzednia akcja,
gdy w obszarze A wdra¿aliœmy zasady wzajemnej
zgodnoœci i gdy kontrole ju¿ siê odbywa³y, nie wy-
kaza³a ¿adnej takiej masowej ucieczki rolników,
i to tylko z tego powodu, ¿e obszar A zosta³ wdro-
¿ony i sta³ siê przedmiotem kontroli. By³y takie sy-
tuacje, ¿e niektórzy… Ale to by³y pojedyncze przy-
padki, to by³ bardzo niewielki procent. A wiêc nie
zauwa¿yliœmy, aby istnia³ zwi¹zek miêdzy tym, ¿e
rolnicy musz¹ spe³niæ zasadê wzajemnej zgodno-
œci – z tym ¿e wtedy chodzi³o o jeden tylko obszar,
a teraz bêd¹ dodatkowe dwa – a tym, ¿e mniej rol-
ników z³o¿y³o wnioski. I ja na razie takiego zwi¹z-
ku nie widzê, tak zreszt¹ wynika z czystej empirii.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I kolejno… Obecnie bêdzie zadawa³ pytania

pan senator Wojciechowski, a nastêpnie senator
Chróœcikowski. I zblokujemy to.

Czy ja mogê zamkn¹æ listê pytaj¹cych? Tak?
W takim uk³adzie zamykamy listê pytaj¹cych.

Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski. Je-
dna minuta – to trudne.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chodzi mi o gospodarstwo rodzinne, o takie go-
spodarstwo niejako wielopokoleniowe. Wiadomo,
¿e w takim gospodarstwie pracuj¹ dwa, a czasami
trzy pokolenia. I z regu³y… To znaczy nie z regu³y,
tylko w niewielkim… Mo¿e powiem inaczej. W ta-
kich sytuacjach w niewielkim odsetku m³odzi rol-
nicy korzystaj¹ z premii m³odego rolnika. Gospo-
darstwo jest rodzinne, stanowi pewn¹ ca³oœæ, na-
wet dom w takim gospodarstwie jest do niego zali-
czany, czyli cz³onkowie rodziny prowadz¹ wspól-
ne gospodarstwo domowe.

I teraz pytanie: czy takie gospodarstwo nale¿y
sztucznie podzieliæ, tak by ktoœ sk³ada³ wniosek
dotycz¹cy tylko pewnej czêœci tego gospodarstwa,
a taki m³ody rolnik – drugiej czêœci, czy te¿ mo¿e to
byæ wniosek dotycz¹cy jednej…? A zadajê to pyta-
nie w zwi¹zku z tym, ¿e bardzo wielu m³odych rol-

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ramach systemów

190 wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu J. Wojtowicz)



ników, którzy skorzystali z premii, przysz³o do
mojego biura, dlatego ¿e okaza³o siê, i¿ ich gospo-
darstwa rodzinne s¹ przez resort rolnictwa i przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa po prostu nieuwzglêdniane. Okazuje siê, ¿e
maj¹ to byæ zupe³nie odrêbne gospodarstwa, ¿e
maj¹ byæ prowadzone odrêbne gospodarstwa do-
mowe – chocia¿ nie wiem, gdzie, skoro domy nale-
¿¹ do tych gospodarstw… A wiêc lada moment bê-
dzie z tym olbrzymi problem. Czy ustawa ten pro-
blem rozwi¹zuje, czy te¿ ci rolnicy bêd¹ musieli
w jakiœ sposób… No, nie wiem, mo¿e oni powinni
wyjœæ na drogê czy coœ innego w tej kwestii zrobiæ.
A ich jest naprawdê bardzo, bardzo du¿o. Ja sza-
cujê, ¿e oko³o 40% rolników skorzysta³o z premii
m³odego rolnika. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, ja zwraca³em uwagê szczegól-

nie na to, ¿eby by³o wiêcej informacji. Bo nawet
my, senatorowie, nie jesteœmy w stanie rozczytaæ
siê w tym wszystkim, zw³aszcza ¿e – i to powtarza-
³em wielokrotnie – my czêsto po prostu cytujemy
rozporz¹dzenia Unii Europejskiej. W zwi¹zku
z tym…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jaros³aw Wojtowicz: W tych infor-
macjach kierowanych do rolników?)

Nie, w ustawach. Przecie¿ gdy czyta siê je punkt
po punkcie, a jeszcze – a ja by³em œwiadkiem ta-
kiej sytuacji – jak ktoœ przyniesie z piêtnaœcie roz-
porz¹dzeñ i zacznie czytaæ po kolei, o czym które
mówi, który paragraf… No, a potem my jako sena-
torowie i tak czêsto nie widzimy, co dalej siê dzie-
je, gdy ju¿ siê wydaje rozporz¹dzenie. Potem skut-
ki s¹ czêsto takie, ¿e s¹ odes³ania do naszych roz-
porz¹dzeñ wewnêtrznych, do rozporz¹dzenia mi-
nistra rolnictwa czy innego… Tu szczególnie
zwracam uwagê na to, ¿e rolnicy nie posiadaj¹ na
ten temat wiedzy, nie s¹ œwiadomi, co mówi na
przyk³ad rozporz¹dzenie 73/2009 itd., itd. Dlate-
go szczególnie na to zwracam uwagê.

A jeœli chodzi ju¿ o same zapisy w ustawie, to
w zmianie w art. 4 mówi siê o pobieraniu próbek,
jest to dopisywane, ale pisze siê tylko „pobierania
próbek do badañ”, a to jest informacja bardzo la-
koniczna – nie mówi to nam, o jakie próbki chodzi,
jak¹ metod¹ pobierane, kto to sprawdza, kto
kontroluje… Mamy dzisiaj wiele skarg i proble-
mów dotycz¹cych z³ych pomiarów. Ju¿ na posie-
dzeniu komisji by³a doœæ du¿a debata na temat te-
go, ¿e s¹ nieprawid³owe pomiary. Bo rolnik udo-

wadnia, ¿e ma pomiar w³aœciwy, agencja mu udo-
wadnia, ¿e on ma pomiar niew³aœciwy, no i jest
spór co do danych w ewidencji… Bez przerwy jest
z tym problem.

I pytanie drugie. Dotyczy pobierania próbek.
Jak taka próbka bêdzie pobierana, kto mia³by to
robiæ? My takiej wiedzy nie posiadamy. A przecie¿
wprowadzamy tu nowy element. Dlatego to pyta-
nie. Ja rozumiem, ¿e dzisiaj pan minister na pew-
no nie jest w stanie nam na to odpowiedzieæ
w pe³ni, ale myœlê, ¿e kiedyœ na posiedzeniu komi-
sji, na jakimœ najbli¿szym posiedzeniu, poproszê
o przekazanie nam szczegó³owej informacji w tej
sprawie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I bardzo proszê pana ministra o udzielenie od-

powiedzi na te dwa bardzo d³ugie pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:
Jest to kolejna sprawa, co do której bêdê mu-

sia³ poprosiæ pana senatora o zgodê na udzielenie
odpowiedzi na piœmie. Teraz nie chcia³bym nikogo
wprowadziæ w b³¹d.

A co do pytania pana senatora, to znaczy py-
tania dotycz¹cego gospodarstwa rodzinnego
i tego, ¿e ktoœ mieszka razem z rodzin¹ i prowa-
dzi… To znaczy, gdy ojciec z matk¹ maj¹ piêcio-
ro dzieci… Ile z nich tak naprawdê mog³oby
spe³niæ warunki, by kwalifikowaæ siê jako m³ody
rolnik? Có¿, musi istnieæ odrêbne gospodarstwo
rolne i tutaj akurat specjalnej odrêbnej normy
na to nie ma. Ta ustawa reguluje nastêpstwo
prawne, skutek przekszta³ceñ, ale nie ma tu ta-
kiej sytuacji jak utworzenie gospodarstwa dla
m³odego rolnika na skutek przekszta³cenia,
zmiany formy prawnej… No, niestety, tak jest
i w tym akurat zakresie prawo siê nie zmienia.
Rozumiem, ¿e o to panu senatorowi chodzi³o,
czyli o to, czy bêd¹ obowi¹zywa³y dotychczaso-
we zasady.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli tacy
rolnicy bêd¹ musieli oddaæ premiê?)

Albo utworzyæ oddzielne gospodarstwo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To ¿¹danie

ze strony agencji…)
A, ju¿ nast¹pi³o…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
PanieSenatorze, to ju¿,¿e takpowiem,wychodzi…
(Senator Janusz Rachoñ: Lista pytañ jest ju¿

zamkniêta.)
Tak. Zamkniêta lista – to po pierwsze. A po drugie,

zaczynamywtensposóbprowadziædyskusjê,a to…
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Panie Ministrze, ja proponujê tak: skoro s¹
w¹tpliwoœci, to bardzo proszê… Panie Senatorze,
pan na pewno wyrazi zgodê na to, ¿eby odpowiedzi
na te dwa czy trzy pytania zosta³y po prostu udzie-
lone na piœmie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jaros³aw Wojtowicz: No i tak propo-
nowa³em…)

Przyjmujemy, Panie Senatorze, tak¹ formu³ê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Pisa³em ju¿

oœwiadczenie w tej sprawie, ale nie otrzyma³em
odpowiedzi. Mam nadziejê, ¿e tym razem otrzy-
mam.)

Bêdzie jeszcze okazja, i to na pewno nie jedna,
nie dwie, a wiêc pan senator na pewno bêdzie mia³
okazjê wróciæ do tej sprawy, je¿eli tylko pan mini-
ster nie udzieli satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I 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 Henryka Stok³o-
sê. Zapraszam.

Senator Henryk Stok³osa:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym, zanim przyst¹piê do tematu naszej

debaty, wyraziæ sw¹ radoœæ i satysfakcjê z powo-
du powrotu do izby wy¿szej i polskiego parlamen-
tu. By³em senatorem piêciu pierwszych kadencji,
przez szesnaœcie lat, a teraz w wyniku decyzji
elektoratu pilskiego okrêgu wyborczego wyra¿o-
nej 6 lutego podczas wyborów uzupe³niaj¹cych
znalaz³em siê ponownie wœród was.

Wiem, ¿e to, i¿ zosta³em wybrany, nie wszyst-
kim tu zebranym siê spodoba³o. Niektórzy dekla-
rowali nawet, ¿e nigdy nie podadz¹ mi rêki. No ale
kampania wyborcza ju¿ siê skoñczy³a i dlatego nie
chcê o tym pamiêtaæ i nie bêdê o tym pamiêtaæ.
Mogê zadeklarowaæ, ¿e przez tych kilka miesiêcy,
które pozosta³y do koñca kadencji , bêdê
wspó³pracowa³ z pañstwem w miarê swych si³
i mo¿liwoœci, wykorzystuj¹c moje wieloletnie do-
œwiadczenie w pracy parlamentarnej. Równo-
czeœnie pragnê zapewniæ z tej trybuny mych wy-
borców, ¿e w pe³ni zrealizujê mój piêciopunktowy
program wyborczy.

A teraz kilka uwag na temat ustawy, o której
debatujemy. Wybra³em j¹ na swój debiut przed
Wysok¹ Izb¹ nie bez przyczyny – sprawy rolnictwa
s¹ mi najbli¿sze nie tylko z racji mojego wy-
kszta³cenia, ale przede wszystkim z powodu dzia-

³alnoœci gospodarczej, któr¹ prowadzê od trzy-
dziestu lat. Rz¹dowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o p³atnoœciach w ramach systemu wspar-
cia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw
jak dot¹d nie budzi w parlamencie wiêkszych
kontrowersji. Nasza komisja równie¿ rekomen-
duje uchwalenie go bez poprawek. Nie mam za-
miaru burzyæ tego konsensusu, jaki wokó³ usta-
wy uda³o siê stworzyæ,a który wynika zapewne
z faktu, ¿e u Ÿróde³ tej nowelizacji le¿y koniecz-
noœæ dostosowania naszego prawa do ustaleñ
unijnych. Mimo to chcia³bym pañstwu przedsta-
wiæ kilka w¹tpliwoœci, które – moim zdaniem – bu-
dzi ta ustawa, i postawiæ kilka pytañ, na które, jak
mam nadziejê, doczekam siê odpowiedzi od
przedstawiciela rz¹du.

Ustawa wy³¹cza przyznanie pomocy wspólno-
towej oraz pomocy krajowej do uprawy owoców
w przypadku, gdy kwalifikuj¹cy siê obszar gospo-
darstwa, w odniesieniu do którego z³o¿ono wnio-
sek, wynosi poni¿ej 1 ha. W moim okrêgu wybor-
czym s¹ plantatorzy, na przyk³ad w okolicach Bia-
³oœliwia, którzy posiadaj¹ mniejsze plantacje. Oni
strac¹ wszelkie szanse nie tylko na pomoc unijn¹,
ale tak¿e na pomoc ze œrodków krajowych. Wsku-
tek tego ich plantacje zapewne zostan¹ zlikwido-
wane, a ludzie ci strac¹ jedyne dla wielu z nich
Ÿród³o dochodów. Czy ministerstwo rozwa¿a³o ten
problem i czy ma pomys³ na zapobie¿enie negaty-
wnym skutkom tej modyfikacji prawnej?

Druga moja w¹tpliwoœæ, znacznie istotniejsza,
dotyczy systemu kontroli, który ustawa modyfi-
kuje. Generalnie jestem zdania, ¿e polski przed-
siêbiorca, a teraz równie¿ polski rolnik, poddany
jest nadmiernej liczbie kontroli ze strony organów
w³adzy pañstwowej. Swego czasu mówi³em w tej
Izbie, ¿e liczba kontroli w mojej firmie i czas ich
trwania œrednio dwukrotnie przekracza liczbê dni
w roku. W efekcie musia³em stworzyæ specjaln¹
komórkê obs³ugi kontroli oraz przeznaczyæ spec-
jalne pomieszczenia dla kontrolerów. I wierzcie mi
pañstwo, ¿e ci¹gle pe³no w nich urzêdników. Ale
to taka dygresja, to tak na marginesie. Nie
chcia³bym, aby podobne k³opoty spotyka³y pol-
skich rolników. Ka¿dy bowiem, kto choæ na krót-
ko zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, wie,
¿e ka¿da kontrola utrudnia pracê, a wrêcz parali-
¿uje funkcjonowanie firmy.

Kontrolê zaleceñ wynikaj¹cych z ustawy spra-
wowaæ bêd¹ dwie instytucje: Inspekcja Weteryna-
ryjna i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Któryœ z pos³ów w trakcie debaty w Se-
jmie s³usznie zwróci³ uwagê na fakt, ¿e okreœlony
w ustawie zakres kontroli dla agencji mo¿e siê
dublowaæ z zakresem kontroli inspekcji ochrony
roœlin. Jeœli takie bêd¹ skutki tej ustawy, to rolni-
cy nie wybacz¹ nam tego b³êdu. Poza tym ka¿da
kontrola kosztuje. Te, o których mówi ustawa, bê-
d¹ kosztowaæ podobno 19 milionów z³ w samym
tylko 2011 r. S¹dzê, ¿e œrodki te mo¿na by wyko-
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rzystaæ bardziej racjonalnie, na przyk³ad na kon-
trolê ¿ywnoœci, która przychodzi z zewn¹trz. Osta-
tnio, jak pañstwo wiecie, dosz³o do skandalu – na
polskim rynku pojawi³a siê wieprzowina ska¿ona
dioksynami. Czy nie by³oby lepiej, gdyby pie-
ni¹dze dawaæ tym instytucjom, które chroni¹ pol-
ski rynek, a nie tym, które zadrêczaj¹ polskich
rolników kontrolami? S¹dzê, ¿e jest to pytanie re-
toryczne. Przepraszam jeszcze za moje problemy
z g³osem – to w tych wyborach uzupe³niaj¹cych
tak mi siê sta³o.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan Jerzy Chróœcikowski. Przy-

pominam: dziesiêæ minut.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!

Szanowni Pañstwo!
Na posiedzeniu komisji senackiej, jak poda³

mój przedmówca, nie wnieœliœmy uwag. Za to Biu-
ro Legislacyjne zasugerowa³o tych uwag wiele. No
i w zwi¹zku z proœb¹ pana ministra rolnictwa, dla-
tego ¿e terminy s¹ bardzo krótkie, zosta³o nawet
skrócone vacatio legis. W zasadzie nie dopuszcza-
my do tego, ¿eby tak to skracaæ, ale w tym przy-
padku ten czas zosta³ skrócony i okreœlono ter-
min do dnia 15 marca 2011 r. Tak wiêc, jak widaæ,
dzisiaj debatujemy, a pan prezydent powinien
podpisaæ tê ustawê natychmiast, tak ¿eby mog³a
wejœæ w ¿ycie najpóŸniej 15 marca.

By³o wiele uwag, podobnych do padaj¹cych na
posiedzeniu komisji, które dotyczy³y truskawek.
By³y pytania, czy te plantacje bêd¹, czy nie. Na po-
siedzeniu komisji by³o te¿ jeszcze wiele innych
uwag i dyskusji, o których nie wspomnia³ mój
przedmówca – mam na myœli sprawozdawcê.
I dlatego my jako komisja zwrócimy szczególn¹
uwagê, wracaj¹c do tego tematu na oddzielnym
posiedzeniu, aby w przysz³oœci wyprostowaæ te
sprawy i poprowadziæ nasze procedowanie w taki
sposób, ¿eby te wszystkie b³êdy naprawiæ. Chodzi
o sprawy, które corocznie powtarzaj¹ siê w uwa-
gach odnoœnie do kontroli na miejscu. A szczegól-
nie chodzi o to, ¿eby unikn¹æ tych kontroli na
miejscu. To jest z tej mównicy jeszcze jeden sygna³
dla polskich rolników, ¿eby jednak w tym roku
szczególnie zwracali uwagê na wype³niane wnios-
ki i ¿eby szczególnie zwracali uwagê na jeden ele-
ment, który siê pojawia, mianowicie na zasadê
cross compliance, czyli zasadê wzajemnej zgodno-
œci. Kolega zada³ pytanie, dlaczego akurat ta zasa-
da cross compliance wesz³a w ¿ycie. Mo¿na by³o
negocjowaæ d³u¿ej i myœmy zak³adali, ¿e ten okres

bêdzie trwa³ co najmniej do 2013 r. No niestety,
w 2008 r. przy okazji przegl¹du wspólnej polityki
rolnej, czyli health check, przez Polskê zosta³a
podpisana zgoda i pojawi³ siê termin roku 2011,
tylko jeden z ostatnich elementów wchodzi dopie-
ro w 2013 r. A mo¿na by³o walczyæ, ¿eby jednak
rolników nie obci¹¿aæ do 2013 r., skoro nie jesteœ-
my konkurencyjni wzglêdem krajów du¿o d³u¿ej
bêd¹cych w Unii Europejskiej. Uwa¿am, ¿e to s¹
te nieprawid³owoœci, które dodatkowo obci¹¿aj¹
rolnika kosztami dotycz¹cymi zarówno kontroli,
jak i agencji.

W tej chwili trudno debatowaæ i mówiæ o tych
problemach, które s¹ faktem, zwracam siê jednak
z tej mównicy z proœb¹ do rolników, aby rzeczywi-
œcie sprawdzali, jak wype³niaj¹ wnioski, i w trak-
cie tych wszystkich szkoleñ… Tak ¿eby nie wpadli
w tarapaty, bo agencja próbuje windykowaæ coraz
wiêcej nale¿noœci, które s¹ pobrane niezgodnie…
Tak samo jest z pomiarami. To s¹ powa¿ne pro-
blemy, rolnicy przychodz¹ z tym do naszych biur.
Bez przerwy skar¿¹ siê, ¿e pomiary nie s¹ prowa-
dzone prawid³owo, nie s¹ zgodne ani z tym, jak
rolnik to mierzy, ani z ewidencj¹. Ten problem
trwa ca³y czas i w zwi¹zku z tym pojawia siê pro-
œba o ujednolicenie tego i usprawnienie – non stop
mamy w biurach poselskich i senatorskich uwagi
dotycz¹ce zgodnoœci. Obawiam siê wiêc, ¿e wpro-
wadzenie w tym roku zasady wzajemnej zgodno-
œci spowoduje jeszcze jedn¹ lawinê problemów,
na któr¹ rolnicy nie s¹ przygotowani. Zwracam
siê wiêc z tego miejsca szczególnie do pana mini-
stra z proœb¹, aby do³o¿yæ wiêcej starañ, tak ¿e-
byœmy nie zderzali siê z takimi problemami, jakie
mamy dotychczas. A podejrzewam, ¿e bêdzie ich
wiêcej, st¹d te¿ wynika ten mój apel. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bez wniosków, Panie Senatorze? Bo wspomina³
pan wczeœniej o wnioskach. Nie ma wniosków…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie ma wnios-
ków.)

…ocharakterze legislacyjnym.Dziêkujêbardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-

s³aw Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dysku-
sji do protoko³u*.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu
by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1100,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1100A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o uposa¿eniu by³ego

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zosta³a
przez Sejm uchwalona w dniu 3 lutego bie¿¹cego
roku. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej Senatu RP rozpatrywa³a tê
ustawê na posiedzeniu komisji w dniu 8 lutego.

Rozpatrzenie tej¿e ustawy trwa³o stosunkowo
krótko, akoñcowymwnioskiem jestprojektuchwa-
³y, aby Senat przyj¹³ tê ustawê bez poprawek.

Jest to krótka ustawa, sk³adaj¹ca siê z trzech
artyku³ów, i dotyczy tego, aby dotychczas obo-
wi¹zuj¹c¹ kwotê uposa¿enia by³ego prezydenta
podnieœæ o 25%. W dotychczasowej ustawie jest
zapis, ¿e by³emu prezydentowi przys³uguje upo-
sa¿enie miesiêczne w wysokoœci odpowiadaj¹cej
50% kwoty wynagrodzenia zasadniczego prezy-
denta urzêduj¹cego. Propozycja zawarta w usta-
wie uchwalonej przez Sejm jest taka, aby prezy-
dentowi przys³ugiwa³o 75% kwoty uposa¿enia za-
sadniczego przewidzianego dla urzêduj¹cego pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ma
wejœæ w ¿ycie po czternastu dniach od dnia og³o-
szenia i znalaz³aby zastosowanie od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w trakcie którego niniejsza ustawa wesz³aby w ¿y-
cie. Poniewa¿ jest to tak krótka ustawa, ograniczê
siê do tego krótkiego sprawozdania.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê uprzejmie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator W³adys³aw Dajczak.
Bardzo proszê o zadanie pytania.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, poniewa¿ nie mog³em ucze-

stniczyæ w pracach komisji, chcia³bym spytaæ,
czy zosta³o przedstawione jakieœ uzasadnienie te-
go, ¿e taka zmiana nastêpuje akurat teraz, w tym
czasie. Jak wiemy, ta ustawa chyba dosyæ d³ugo

przele¿a³a w Sejmie, znalaz³a siê w tak zwanej za-
mra¿arce. I teraz, w tym momencie siê pojawia.
W zwi¹zku z tym chcê zapytaæ, czy jest to efektem
na przyk³ad próœb ze strony osób, których ta usta-
wa dotyczy. Czy one zwraca³y siê do Sejmu, ¿e nie
mog¹ normalnie funkcjonowaæ, ¿e potrzebne jest
im wsparcie? Jakie jest uzasadnienie tego, ¿e
w tej chwili pojawia siê ta propozycja?

Jeszcze jedno. Czy to dotyczy wszystkich pre-
zydentów, czy tylko na przyk³ad wybranych w wy-
borach wolnych, powszechnych? Czy wszystkich,
którzy do tej pory…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bohdan Paszkowski odpowiada.
Bardzo proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Odpowiem tak. W zwi¹zku z tym, ¿e na posie-

dzeniu komisji nie by³o przedstawiciela wniosko-
dawców – a dodam, ¿e wnioskodawc¹ tego projek-
tu, to znaczy ustawy, a wczeœniej oczywiœcie pro-
jektu, by³a komisja „Przyjazne Pañstwo” – przed-
stawienia argumentów, dlaczego taka ustawa
i w tym momencie, nie by³o.

Ja mogê posi³kowaæ siê uzasadnieniem, jakie
z³o¿yli wnioskodawcy, zawartym w druku sejmo-
wym z dnia 13 stycznia 2011 r. Sam wniosek jest
wiêc nieodleg³y w czasie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
uzasadnienie jest oparte na trzech przes³ankach,
oczywiœcie wi¹¿¹cych siê ze sob¹.

Pierwsza przes³anka zawarta w uzasadnieniu
jest taka, ¿e wynagrodzenie by³ych prezydentów
w Polsce w stosunku do wynagrodzeñ prezyden-
tów innych pañstw jest niskie. Wnioskodawcy
operuj¹ kwot¹ 4 tysi¹ce netto i porównuj¹ j¹ do
wynagrodzeñ by³ych g³ów pañstw Unii Europej-
skiej i Stanów Zjednoczonych. W tym uzasadnie-
niu napisane jest, ¿e w Niemczech ta kwota wyno-
si – w przeliczeniu na z³otówki, jak rozumiem –
20 tysiêcy netto, a w USA a¿ 40 tysiêcy.

Drugi argument, wi¹¿¹cy siê z tym relatywnie
niskim wynagrodzeniem, jest taki… Chcia³bym
go przytoczyæ bezpoœrednio z uzasadnienia, bo
jest doœæ ciekawy, a chodzi o ocenê – bo jest tu za-
warta pewna ocena – dzia³alnoœci naszych by³ych
prezydentów. Cytujê: „Dotychczasowo przys³ugu-
j¹ce uposa¿enie niejednokrotnie wymusza na by-
³ych prezydentach RP podejmowanie innych dzia-
³añ zarobkowych, które mog¹ nara¿aæ na szkodê
interes pañstwa i obywateli”. Przyznam, ¿e jest to
bardzo ciekawy argument. Nie ma tutaj wskaza-
nia okreœlonej osoby… Jest to, powiedzia³bym,
swoista ocena dotychczasowej dzia³alnoœci
i wskazanie na zwi¹zan¹ z tym groŸbê… Przy-
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znam, ¿e trochê mnie zdziwi³ ten fragment uzasa-
dnienia.

(Senator Grzegorz Banaœ: A który nas narazi³?)
(Senator W³adys³aw Dajczak: To jest w oficjal-

nym uzasadnieniu?)
Tak. To jest w sejmowym druku nr 2747, który

zawiera wniosek przewodnicz¹cego komisji „Przy-
jazne Pañstwo”, pana Janusza Palikota, który
mia³ byæ sprawozdawc¹ tej¿e ustawy, ale z powo-
du swojego odejœcia tego obowi¹zku nie wype³ni³.

I trzeci argument tutaj podnoszony jest, powie-
dzia³bym, postulatywny, zwi¹zany ze skutkiem
tej¿e zmiany. Projektowana zmiana, czyli de facto
podwy¿szenie wynagrodzenia o 2 tysi¹ce z³ netto,
jak rozumiem, zapewnia wynagrodzenie godziwe
i odpowiadaj¹ce randze sprawowanego uprzednio
urzêdu, tak to okreœlê.

Takie jest uzasadnienie. S¹ trzy argumenty,
a dalej jest przedstawienie stanu obecnego, czy te
4 tysi¹ce netto… Przewidywany skutek finansowy
dla bud¿etu to 225 tysiêcy z³ w skali roku.

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce tego, kogo ta
ustawa bêdzie obejmowa³a… Trzeba pamiêtaæ, ¿e
obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy, które nie s¹ zmie-
niane t¹ ustaw¹, przewiduj¹, ¿e… Ustawa o upo-
sa¿eniu by³ego prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej okreœla uprawnienia by³ych prezydentów,
poczynaj¹c od 1989 r., wybranych w wyborach
powszechnych lub te¿ przez Zgromadzenie Naro-
dowe, czyli de facto wszystkich prezydentów, po-
cz¹wszy od pierwszego prezydenta, Wojciecha Ja-
ruzelskiego. Ponadto trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
w ustawie przyznano imiennie ten, nazwijmy to,
przywilej dotycz¹cy uposa¿enia równie¿ ostatnie-
mu prezydentowi Rzeczypospolitej na ucho-
dŸstwie – zosta³ on wymieniony z nazwiska w tej¿e
ustawie – Ryszardowi Kaczorowskiemu, który
niestety z tych dobrodziejstw ju¿ nie skorzysta.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo za wyczerpuj¹c¹ informacjê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator niezale¿ny, pan Grzegorz Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Przepraszam, byæ mo¿e to wygl¹da na czepia-

nie siê, ale niezale¿nie od tego, kto jest stron¹
wnosz¹c¹ projekty uchwa³, zawsze jest obecny ja-
kiœ przedstawiciel rz¹du, który wypowiada siê,
czy projektowana ustawa bêdzie mia³a znacz¹cy
wp³yw na segment administracji pañstwowej,
którym zarz¹dza ten¿e przedstawiciel. Ja tutaj nie
widzê ministra finansów, a mo¿na by siê go zapy-
taæ, czy w bud¿ecie pañstwa s¹ na przyk³ad prze-

widziane œrodki na te regulacje, czy nie bêdzie k³o-
potu… Bo nie wiem, czy w sytuacji dziury bud¿e-
towej, zapaœci bud¿etowej, jesteœmy…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To jest pyta-
nie do pana senatora sprawozdawcy. Tak?)

Do pani marsza³ek w sprawie formalnej. Czy
nie powinniœmy jednak dbaæ o to, ¿eby niezale¿-
nie od tego, kto jest wnioskodawc¹ – czy to jest
grupa pos³ów, czy ktoœ inny – na sali plenarnej se-
nackiej by³ obecny przedstawiciel strony rz¹do-
wej, którego mo¿na by zapytaæ o skutki, jakie wy-
p³ywaj¹ w danej regulacji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e jesteœmy

teraz na etapie zadawania pytañ senatorowi spra-
wozdawcy.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja w sprawie formal-
nej do pani marsza³ek.)

Dobrze, ale to ju¿ póŸniej, jak bêdzie ten punkt,
to ja bardzo chêtnie poodpowiadam na pytania.

Czy jeszcze s¹ pytania do pana senatora spra-
wozdawcy? Nie ma.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez ko-
misjê sejmow¹, w zwi¹zku z tym… No, nie ma tu-
taj przedstawicieli… Jak pan senator sprawo-
zdawca czy te¿ pan senator W³adys³aw Dajczak
zechcia³ stwierdziæ, nie ma ju¿ tu ojca, ¿e tak po-
wiem, tej ustawy. W zwi¹zku z tym, proszê pañ-
stwa, mamy taki dylemat. A wiêc je¿eli bêd¹ py-
tania do przedstawicieli rz¹du, bêdê musia³a og-
³osiæ przerwê i kogoœ z rz¹du bêdziemy musieli
tutaj zaprosiæ.

(Senator Grzegorz Banaœ: Trzeba to po prostu
odrzuciæ.)

(G³os z sali: Palikota zaprosiæ.)
Panowie, nie, by³ego pos³a pana Palikota nie

damy rady ju¿ tutaj, ¿e tak powiem, zaprosiæ.
W zwi¹zku z tym zapytam wprost: czy s¹ pyta-

nia do przedstawicieli rz¹du?
(G³os z sali: Do rz¹du?)
Bardzo proszê, czy pan senator…
(Senator Grzegorz Banaœ: Uprzejmie dziêkujê,

Pani Marsza³ek. Ja chcia³bym tylko wyg³osiæ jed-
n¹ uwagê, nie bêdê siê domaga³ obecnoœci przed-
stawiciela rz¹du…)

I to jest to pytanie…
(Senator Grzegorz Banaœ: …no bo to wiadomo.)
…skierowane do…

Senator Grzegorz Banaœ:
Pan pose³ – by³y pose³ – Palikot nie reprezento-

wa³ siebie, tylko komisjê, wobec czego teraz ktoœ
tê komisjê te¿ na pewno reprezentuje. I to, ¿e nie
ma pos³a Palikota poœród parlamentarzystów, to
nie jest ¿adne wyt³umaczenie. Nie bêdê siê te¿ do-
maga³ obecnoœci przedstawiciela rz¹du, bo wiem,
¿e to by zaburzy³o, tak powiem, pewien tok na-
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szych obrad. Niemniej jednak tak ku uwadze, tak
na przysz³oœæ powiem, ¿e po prostu powinniœmy
mieæ tutaj…

(Wicemarsza³ekGra¿ynaSztark:Dziêkujêbardzo.)
…mo¿liwoœæ sk³adania zapytañ do wniosko-

dawców i do rz¹du. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, na usprawiedliwienie mo¿e-

my tylko podaæ, ¿e jest akurat posiedzenie Sejmu.
Ale rozumiem, rozumiem i przyjmujê tê uwagê.

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.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykony-
waniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi,
broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1128,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1128A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, pana senatora Micha³a Ok³ê, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Ok³a:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wymieniona przez pani¹ marsza³ek ustawa

o bardzo d³ugim tytule ma za zadanie noweliza-
cjê przepisów ustawy o broni i amunicji z dnia
5 stycznia 2011 r. Obejmuje to w szczególnoœci
art. 11, w którym wymienione s¹ przypadki,
w jakich pozwolenie na broñ nie jest wymaga-
ne. W zmienionym przepisie okreœlono te przy-
padki w innej kolejnoœci ni¿ przed nowelizacj¹,
przy czym tylko w jednym z nich, w pkcie 10,
dokonano zmiany merytorycznej treœci przepi-
su polegaj¹cej na przesuniêciu z roku 1850 na
rok 1885 daty broni palnej dawnej i jej replik,
na które nie jest wymagane zezwolenie, oraz
doprecyzowano tê kategoriê broni przez wska-

zanie, ¿e chodzi tylko o broñ paln¹ rozdzielnego
³adowania. Tej zmianie nie towarzyszy³a zmia-
na treœci zdania drugiego, zmiana kolejnoœci
punktów. Niedokonanie stosownych zmian
w art. 13, zdanie drugie, spowodowa³oby, ¿e
w niezamierzony przez ustawodawcê sposób
pewne okreœlone kategorie broni palnej podle-
ga³yby obowi¹zkowej rejestracji, inne zaœ nie.
W konsekwencji zachowuje siê w zakresie zwol-
nieñ z obowi¹zku rejestracji broni stan prawny
sprzed nowelizacji.

Ustawa nie budzi ¿adnych kontrowersji, w Se-
jmie zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Komisja Obro-
ny Narodowej równie¿ jednog³oœnie zaopiniowa³a
tê ustawê pozytywnie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Micha³ Ok³a: Dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Bisztyga. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bardzo krótkie pytanie.
Panie Senatorze, jak rozumiem, to bêdzie g³ó-

wnie dotyczy³o takiej broni, jakiej u¿ywaj¹ na
przyk³ad bractwa kurkowe. Jaka to jest skala pro-
blemu? I jak rozumiem, te pozwolenia, które do tej
pory obowi¹zywa³y, dalej obowi¹zuj¹, tak?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:
Broñ zakupiona ma byæ…
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
…rejestrowana w przeci¹gu piêciu dniu, nato-

miast broñ sprzed nowelizacji tej ustawy nie musi
byæ rejestrowana, dlatego ¿e jest to broñ czarno-
prochowa sprzed 1885 r. lub jej repliki.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze s¹ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Micha³ Ok³a: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
196 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o broni i amunicji…

(senator G. Banaœ)



Proszê pañstwa, wiemy, ¿e pan minister gene-
ra³ Rapacki wyszed³ z posiedzenia komisji i do nas
zmierza, tak? Taka jest informacja?

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, to jest projekt wniesiony przez

komisjê sejmow¹. I pytam, czy ktoœ z pañstwa ma
pytania do pana ministra Rapackiego. Je¿eli nie
ma, to dziêkujê œlicznie.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzêdzie Mi-
nistra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowa-
niu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1108,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1108A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, pana senatora Piotra Kaletê, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

O, spojrza³am w tamt¹ stronê, a pan ju¿ tutaj.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Piêkna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie

Ministrze!
(G³os z sali: Piêkna? Przepiêkna!)
Przepraszam, tak, to jest cenna uwaga, Panie

Senatorze. Przepiêkna Pani Marsza³ek!
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To wykreœ-

lmy. I bardzo proszê, kontynuujmy.)
Wysoki Senacie! Nieliczni Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Komisja Obrony Narodowej zajê³a siê projek-

tem przedmiotowej ustawy na swoim posiedzeniu
w dniu 10 lutego bie¿¹cego roku. Ustawa ta wpro-
wadza do zakresu dzia³añ ministra obrony naro-
dowej zadania dotycz¹ce realizacji celów oraz zo-
bowi¹zañ sojuszniczych wynikaj¹cych z udzia³u
Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji
Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
w Dziedzinie Bezpieczeñstwa, tak zwany NSIP.

Program ten stworzono w celu zapewnienia
wspólnego finansowania projektów inwestycyj-
nych w krajach cz³onkowskich Organizacji Trak-
tatu Pó³nocnoatlantyckiego i jest on narzêdziem
do zaspokojenia potrzeb w zakresie tworzenia
zdolnoœci wojskowych, których zapewnienie wy-
kracza poza narodowe zasady obronne pañstw
cz³onkowskich sojuszu, ponadto s³u¿y stabiliza-
cji na terenie krajów cz³onkowskich oraz bezpie-
czeñstwu zbiorowemu sojuszników. �ród³em fi-
nansowania programu jest fundusz NSIP tworzo-
ny z corocznych sk³adek wnoszonych przez kraje
w nim uczestnicz¹ce. Obejmuje on wy³¹cznie za-
dania zgrupowane w tak zwanych pakietach in-
westycyjnych, których wykonanie zapewnia
osi¹gniêcie okreœlonych zdolnoœci operacyjnych
sojuszu. Pakiety inwestycyjne s¹ zatwierdzane
przez Radê Pó³nocnoatlantyck¹. Przydzia³ œrod-
ków realizowany jest przez Komitet Infrastruktu-
ry NATO.

W nowelizowanym art. 4 ustawy o urzêdzie Mi-
nistra Obrony Narodowej wprowadzono regulacjê
okreœlaj¹c¹, i¿ minister obrony narodowej spra-
wuje nadzór nad instytucj¹ gospodarki bud¿eto-
wej powo³an¹ w celu realizacji na terytorium Rze-
czypospolitej zadañ inwestycyjnych okreœlonych
w tym programie.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finan-
sach publicznych z dnia 31 grudnia 2010 r., za-
koñczeniu ulega dzia³alnoœæ pañstwowych zak³a-
dów bud¿etowych. W zwi¹zku z t¹ regulacj¹ mini-
ster obrony narodowej wyda³ zarz¹dzenie z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytu-
cji gospodarki bud¿etowej pod nazw¹ Zak³ad In-
westycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyc-
kiego. Wskazana instytucja gospodarki bud¿eto-
wej zapewniæ ma obs³ugê wspomnianego progra-
mu. Zgodnie ze zmienion¹ w tym roku ustaw¹ o fi-
nansach publicznych zak³ady bud¿etowe zosta³y
w Polsce zlikwidowane i w zwi¹zku z tym, ¿eby
utrzymaæ realizacjê tego programu, minister chce
utrzymaæ zak³ad jako instytucjê. Z tym ¿e my mu-
simy zmieniæ formê prawn¹ tego zak³adu i korzy-
stamy tutaj z mo¿liwoœci okreœlonej w nowych
przepisach ustawy o finansach publicznych. T¹
form¹ bêdzie instytucja gospodarki bud¿etowej,
w zasadzie bardzo podobna do poprzednio istnie-
j¹cej formy zak³adu bud¿etowego. Najkrócej rzecz
ujmuj¹c, ta ustawa umo¿liwi funkcjonowanie te-
go zak³adu, który w przysz³oœci zajmie siê realiza-
cj¹ programu modernizacji infrastruktury te-
chnicznej ze œrodków natowskich. Tak ¿e mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e ta ustawa ma charakter, po-
wiedzia³bym, techniczny i powsta³a z uwagi na
ustawê o finansach publicznych.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, komisje
popar³y projektowan¹ ustawê wraz z jedn¹
zg³oszon¹ poprawk¹ doprecyzowuj¹c¹. Bardzo
dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do pana se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Kaleta: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

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

Reprezentantem rz¹du jest pan minister Czes-
³aw Pi¹tas. Zapraszam na mównicê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê podziêkowaæ za pracê nad nowelizacj¹

tej ustawy. Realizowanie natowskich programów
modernizacyjnych ze wspólnych funduszy krajo-
wych i natowskich jest procesem ci¹g³ym, a przy-
jêcie tej poprawki umo¿liwi kontynuacjê w roku
2011 ju¿ wczeœniej rozpoczêtych zadañ i wy-
wi¹zanie siê ministra obrony narodowej z zobo-
wi¹zañ dotycz¹cych wspólnego wk³adu do tych
programów.

Chcia³bym jeszcze pani¹ marsza³ek i Wysok¹
Izbê poinformowaæ, ¿e w 2011 r. przewidujemy
wydaæ oko³o 88 milionów z³ z funduszu ministra
obrony oraz 230 milionów z³ z funduszów na-
towskich z przeznaczeniem na programy
zwi¹zane z modernizacj¹ i przygotowaniem in-
frastruktury wojskowej do prowadzenia wspól-
nych dzia³añ. Udzia³ w tych programach jest dla
nas bardzo korzystny, poniewa¿ umo¿liwia nam
modernizacjê, wprowadzanie nowoczesnych sy-
stemów, szczególnie radiolokacyjnych oraz do-
wodzenia. Korzystny jest tak¿e pod wzglêdem fi-
nansowym – stosunek naszych œrodków do
œrodków natowskich, które s¹ do naszej dyspo-
zycji, jest zdecydowanie dla nas korzystny.
W wyniku realizacji tych programów pozostan¹
u nas na trwa³e wykonane elementy infrastruk-
tury wojskowej, a wiêc lotniska, stacje radiolo-
kacyjne, punkty dowodzenia i inne elementy,
zwi¹zane z obiektami, które s³u¿¹ marynarce,
a tak¿e stacje paliw, sk³ady paliw. A wiêc jest to
dla nas bardo korzystne.

Bardzo proszê o akceptacjê dla tego projektu
i o dalsze prace nad tym projektem. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czyktoœzpañstwasenatorówchcezadaæpytanie?
Pan senator Bisztyga. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, w czêœci ju¿ pan o tym powie-

dzia³, ale gdyby by³ pan uprzejmy jeszcze uszcze-
gó³owiæ informacjê – mo¿e ewentualnie na piœmie
– w sprawie obiektów, które zosta³y w ramach
tych programów zrealizowane od pocz¹tku nasze-
go w nich uczestnictwa. Pan tak ogólnie na ten te-
mat siê wypowiedzia³, a ja bym prosi³, jeœli mo¿na,
o uszczegó³owienie tych informacji. To mo¿e byæ
pisemna informacja. To s¹ dla mnie ciekawe in-
formacje. Uwa¿am, ¿e kierunek jest absolutnie
dobry, i cieszê siê, ¿e nowelizujemy tê ustawê. Za-
sadnicza jest tu kwestia tych proporcji. To jest
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Trochê mnie niepokoi sytua-
cja kryzysowa na œwiecie. Czy pan jest pewien, ¿e
te zobowi¹zania bud¿etu natowskiego… My dzi-
siaj mieliœmy tu debatê nad programem Unii Eu-
ropejskiej i pan komisarz przedstawia³ nam ró¿-
ne zagro¿enia. Rozumiem, ¿e tutaj nie ma ¿a-
dnych zagro¿eñ co do realizacji tych programów,
tak? Czy pan minister ma jak¹œ wiedzê w tej
sprawie i czy by³by pan uprzejmy siê ni¹ podzie-
liæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o udzielenie odpowiedzi, Panie Mini-

strze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Z danych, które posiadam, pragnê przedstawiæ

nastêpuj¹ce informacje. Mamy pe³n¹ integracjê
systemów dowodzenia obron¹ powietrzn¹, mamy
modernizacjê szeœciu lotnisk i dwóch portów
morskich, co daje mo¿liwoœæ przyjmowania wszy-
stkich typów okrêgów i statków powietrznych bê-
d¹cych na wyposa¿eniu pañstw NATO. Mamy
zdolnoœæ przyjêcia si³ odpowiedzi NATO na tych
lotniskach. S¹ to jednostki zmechanizowane, ae-
romobilne, pancerne, które mog³yby byæ kierowa-
ne na teren naszego kraju. Mamy tak¿e mo¿liwoœæ
odtwarzania na terenie Polski zdolnoœci si³ do rea-
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lizacji zadañ, g³ównie w obszarze zabezpieczenia
paliwowego. Mamy w zasadzie jedyny taki w Eu-
ropie Wschodniej obiekt infrastruktury logistycz-
nej, na który sk³adaj¹ siê w³aœnie bazy paliwowe,
ruroci¹gi i inne elementy.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie pana senatora
Bisztygi, to… Ta sytuacja, jak wszyscy widzimy,
odbija siê na razie na cenie paliw. Wiele bêdzie tu
zale¿a³o od sposobu zaopatrywania w paliwa – te
paliwa, które bêdziemy kupowaæ na uzupe³nienie
naszych zapasów w tym roku. Zapasy, których
dokonaliœmy ju¿ teraz, zosta³y zrobione po ce-
nach korzystniejszych, wydaje mi siê, ni¿ te, które
mog¹ byæ w drugiej po³owie roku, gdyby ta ten-
dencja siê utrzymywa³a. Ale wielkoœci œrodków
bud¿etowych oraz transze, jakie otrzymujemy
z Ministerstwa Finansów na pokrycie naszych po-
trzeb w poszczególnych miesi¹cach, s¹ regularne.
Na razie nie mamy ¿adnych informacji, ¿eby mia³o
to wp³yn¹æ na wielkoœæ bud¿etu ministra obrony
narodowej w tym roku.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, a nastêpnie pan senator Ci-

chosz.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Poda³

pan wielkoœci œrodków, które id¹ na ten rok. A czy
mo¿na siê dowiedzieæ, jakie œrodki z resortu
i z NATO by³y przeznaczone na te cele w ubieg³ym
roku?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
I pan senator Cichosz, proszê.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pytanie, które chcia³em zadaæ,

zada³ ju¿ senator Kieres, niemniej jednak
chcia³bym siê dowiedzieæ, czy resort ma zapisane
pieni¹dze na ten rok, czy to jest zwiêkszenie bu-
d¿etu resortu…

(Senator Antoni Motyczka: Meres.)
(Senator Leon Kieres: Meres.)
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam, Meres.
(Senator Leon Kieres: Pani Marsza³ek, proszê

wykreœliæ to z protoko³u.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak, proszê

wykreœliæ.)

Bardzo przepraszam, senator Meres.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tu jest profe-

sor Kieres, a tam jest genera³ Meres.)
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Chyba szere-

gowy, czy starszy?)
(Senator Leon Kieres: Jestem podporucznikiem

rezerwy.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: O, przepra-

szam!)
Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-

szê, Panie Senatorze.)
Ju¿ zada³em swoje pytanie.
Chodzi mi o to, czy resort dysponuje tymi œrod-

kami, czy trzeba zwiêkszyæ bud¿et resortu o ten
nasz wk³ad? Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Pragnê zapewniæ, ¿e œrodki te s¹ zapisane w na-

szym bud¿ecie. Zosta³y one zaplanowane jeszcze
w ubieg³ym roku, a wiêc nie ma potrzeby dokony-
wania jakichœ przesuniêæ, ¿eby te œrodki znaleŸæ.

Otrzyma³em tutaj od pana dyrektora informa-
cjê na temat tego, jakie œrodki wykorzystaliœmy
w ubieg³ym roku. W ubieg³ym roku wykorzysta-
liœmy 79,5 miliona z³, w tym roku, w 2011 r. bê-
dzie to 88 milionów, mamy wiêc wzrost. Je¿eli
chodzi o fundusz natowski, to by³o 101,1 miliona,
a w tym roku mamy 230 milionów, wiêc tu jest
znaczny wzrost. Ten wzrost zale¿y tak¿e od tego,
w jaki sposób przeprowadzimy ca³¹ procedurê
planowania, a nastêpnie wyboru firm do realizacji
zadañ i uporamy siê z ewentualnymi odwo³aniami
od tego procesu. To jest dosyæ skomplikowany
mechanizm wspólnego planowania, tak¿e z Soju-
szem, z t¹ komisj¹ NCP; udzia³ w tym bior¹ tak¿e
firmy zagraniczne. Tak wiêc wydaje siê nam, ¿e
ten rok bêdzie rokiem korzystniejszym.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dziêkujê bardzo, Panie Generale.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê bardzo.)
Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senato-

rowie…
(G³os z sali: Jeszcze nie…)
Przepraszam bardzo.

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej… 199

(sekretarz stanu Cz. Pi¹tas)



Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê te¿, ¿e panowie sena-
torowie Ryszard Knosala i Stanis³aw Bisztyga
z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji do proto-
ko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u o wybu-
chowych pozosta³oœciach wojennych do Konwen-
cji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych
broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿a-
ne za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub ma-
j¹ce niekontrolowane skutki (Protokó³ V), spo-
rz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1109,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1109A
i 1109B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Janusza Rachonia,
o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo
proszê.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ pañstwu kon-

kluzjê Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP
do rz¹dowego projektu ustawy o ratyfikacji Proto-
ko³u o wybuchowych pozosta³oœciach wojennych
do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia
pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹
byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpie-
nia lub maj¹ce niekontrolowane skutki, spo-
rz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

Konwencja stanowi wa¿ny element prawa miê-
dzynarodowego zmierzaj¹cego do humanitaryza-
cji konfliktów zbrojnych i z³agodzenia cierpieñ do-
œwiadczanych zarówno przez walcz¹cych, jak
i przez ludnoœæ cywiln¹. Stanowi ona zbiór zobo-
wi¹zañ o charakterze ogólnym, natomiast w³aœci-
we zakazy lub ograniczenia wprowadzone s¹
przez do³¹czenie do niej protoko³ów dodatko-

wych, stanowi¹cych jej integraln¹ czêœæ. W myœl
obligatoryjnych postanowieñ Protoko³u V jego
strony lub inne strony konfliktu zbrojnego po za-
koñczeniu dzia³añ zbrojnych obowi¹zane s¹ do
mo¿liwie szybkiego oznaczenia i oczyszczenia te-
renu, usuniêcia lub zniszczenia wybuchowych
pozosta³oœci wojennych. Protokó³ jednoznacznie
stanowi, ¿e podstawowa odpowiedzialnoœæ za
oczyszczenie terenu spoczywa na stronie konflik-
tu, która sprawuje kontrolê nad terenem wyma-
gaj¹cym takiego oczyszczenia.

Omawiana konwencja dotyczy kwestii uregu-
lowanych w ustawach, a zatem na podstawie
art. 241 Konstytucji RP stanowi umowê ratyfi-
kowan¹ za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w usta-
wie. Jednoczeœnie konwencja stanowi, ¿e do-
datkowe protoko³y uzgodnione przez konferen-
cjê przegl¹dow¹ zostan¹ przyjête w takim sa-
mym trybie jak sama konwencja. W zwi¹zku
z tym zwi¹zanie siê Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniami Protoko³u V powinno nast¹piæ
w drodze ratyfikacji za zgod¹ wyra¿on¹ uprzed-
nio w ustawie.

Komisja Spraw Zagranicznych zajmowa³a siê
t¹ ustaw¹ na swoim posiedzeniu w dniu 4 lutego
2011 r. Jednomyœlnie g³osowa³a za i rekomenduje
Wysokiej Izbie przyjêcie projektu uchwa³y bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej, senatora Andrzeja Owczarka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji. Bardzo proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
W dniu 4 lutego 2011 r. Komisja Obrony Naro-

dowej zajê³a siê ustaw¹, o której ju¿ wczeœniej mó-
wi³ mój znakomity kolega. Komisja jednog³oœnie
popar³a ustawê i rekomenduje Wysokiemu Sena-
towi przyjêcie tej ustawy bez ¿adnych poprawek.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
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? Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê bardzo panom senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zostali upowa¿nieni minister spraw za-
granicznych oraz minister obrony narodowej.
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Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Przypomnê, ¿e Ministerstwo Obrony Narodo-
wej reprezentuje pan minister Czes³aw Pi¹tas.

Czy pan minister…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Tak.)
Bardzo proszê, zapraszam na mównicê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Rz¹d popiera przedstawiony projekt. Jako re-

prezentant Ministerstwa Obrony Narodowej chcê
powiedzieæ, ¿e wykonawstwo czy udzia³ w dotych-
czas zawartych i przyjêtych protoko³ach – Proto-
kó³ I dotyczy³ niewykrywalnych od³amków, Proto-
kó³ II odnosi³ siê do zakazu lub ograniczenia u¿y-
cia min pu³apek, Protokó³ III dotyczy³ broni zapa-
laj¹cych, kolejny odnosi³ siê do broni laserowej
i oœlepiaj¹cej – jest czymœ porz¹dkuj¹cym i nor-
muj¹cym udzia³ wojska w konfliktach, a w na-
szym przypadku w misjach z u¿yciem broni.

Pragnê tak¿e Wysok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e kie-
dy dzisiaj podczas operacji w Afganistanie u¿ywa-
my pocisków moŸdzierzowych czy artyleryjskich,
prowadzimy dok³adn¹ ewidencjê, w który rejon zo-
sta³y wystrzelone i czy wybuch³y, a je¿eli nie, to je-
dziemy i je likwidujemy; sporz¹dzamy te¿ szczegó-
³owe arkusze rozmieszczenia pól, do których by³
prowadzony ogieñ. To jest niezbêdne, bo w momen-
cie, kiedy zakoñczymy tê misjê, w myœl przepisów
tego protoko³u bêdziemy musieli przekazaæ stronie,
która przejmie od nas teren, informacje na ten te-
mat, bêdziemy te¿ musieli przekazaæ teren oczysz-
czony. W trochê podobny sposób postêpowaliœmy
tak¿e podczas realizacji naszych zadañ w Iraku,
chocia¿ tam czêœæ obszarów, czêœæ terenów przeka-
zywaliœmy armii amerykañskiej, a tylko czêœæ armii
irackiej. Jest to dodatkowe zadanie dla ¿o³nierzy, je-
dnak jest to zobowi¹zanie, którego powinniœmy siê
w pe³ni podj¹æ, poniewa¿ ono przeciwdzia³a bardzo
niekorzystnym zjawiskom, jakie po zakoñczeniu
konfliktu zbrojnego wystêpuj¹. Chodzi g³ównie
o zranienia czy te¿ œmieræ ludnoœci cywilnej, w tym
szczególnie m³odzie¿y i dzieci, które czêsto znajduj¹
niewypa³y i potem, bawi¹c siê nimi, powoduj¹ wy-
buch. A wiêc apelujemy o przyjêcie tego projektu,
popieramy ten projekt.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do

przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê te¿, ¿e
pan senator Stanis³aw Bisztyga z³o¿y³ swoje prze-
mówienie do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji sporz¹dzonego
w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r. Protoko³u zmienia-
j¹cego Konwencjê o wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej w sprawach podatkowych, sporz¹dzo-
n¹ w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1110,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr1110Ai1110B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Leona Kieresa, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Zapraszam.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Na tym samym posiedzeniu Komisji Spraw Za-

granicznych, o którym przed chwil¹ wspomina³
mój kolega pan senator Janusz Rachoñ, komisja
zajmowa³a siê zagadnieniem ratyfikacji spo-
rz¹dzonego w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r. Proto-
ko³u zmieniaj¹cego Konwencjê o wzajemnej po-
mocy administracyjnej w sprawach podatko-
wych, sporz¹dzon¹ w Strasburgu dnia 25 stycz-
nia 1988 r. Polska jest stron¹ tej konwencji. Kon-
wencja ta reguluje problematykê wymiany infor-
macji wzajemnej w sprawach podatkowych, je-
dnak z pewnymi lukami. Wtedy, kiedy ona zosta³a
przygotowana – a Polska j¹ ratyfikowa³a bodaj¿e
w 1998 r. – pewne problemy… Konwencja zosta³a
podpisana, to znaczy przed³o¿ona do podpisania
w 1988 r., ona zosta³a sporz¹dzona w Strasburgu
w³aœnie 25 stycznia 1988 r. Jak powiedzia³em, za-
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wiera ona pewne luki, które s¹ zwi¹zane z rozwo-
jem sytuacji gospodarczej pañstw cz³onkow-
skich, tu jest konwencja Rady Europy, a wiêc
cz³onków Rady Europy oraz OECD, Organizacji
Wspó³pracy i Rozwoju Gospodarczego. OECD
sporz¹dzi³a tak zwan¹ modelow¹ konwencjê
w sprawie podatku od dochodu i maj¹tku. Ta
konwencja przewiduje pe³n¹ wymianê informacji
dla celów podatkowych, oczywiœcie na wniosek
pañstw bêd¹cych stronami tej konwencji. Rada
Europy, jakby dostosowuj¹c rozwi¹zania kon-
wencji do konwencji OECD, tak¿e w zwi¹zku, jak
powiedzia³em, ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ podat-
ników, zaproponowa³a i przygotowa³a protokó³
dodatkowy do swojej konwencji z 1988 r., czyli
w³aœnie protokó³ zmieniaj¹cy. Ten protokó³ zmie-
niaj¹cy dotyczy w istocie, poza kwestiami odno-
sz¹cymi siê do zakresu jego stosowania wobec
pañstw niebêd¹cych cz³onkami Rady Europy…
Ten protokó³ odnosi siê przede wszystkim do
dwóch istotnych kwestii.

Kwestia pierwsza. Strony tej konwencji maj¹
prawo domagania siê wobec siebie przekazywa-
nia z uwzglêdnieniem ochrony poufnoœci infor-
macji, jak jest to napisane w art. 1 ust. 1, oraz
miêdzynarodowych aktów w zakresie ochrony
praw osobistych i przep³ywu danych osobo-
wych… Strony maj¹ prawo wymieniaæ miêdzy so-
b¹ wszelkie informacje dotycz¹ce spraw podatko-
wych. Sprawy podatkowe to w gruncie rzeczy trzy
problemy, które okreœla siê mianem tak zwanej
bazy podatkowej. A wiêc gdy p³acimy podatek, to
organy aparatu skarbowego okreœlaj¹ podstawê
wymiaru podatku. Nastêpnie chodzi o wymianê
informacji, gdy idzie o dorêczanie dokumentów
wzajemnie zwi¹zanych z ustalaniem sytuacji
p³atnika podatków p³aconych przez osoby fizycz-
ne i osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne.
I wreszcie chodzi o wymianê informacji niezbêd-
nych do odzyskiwania nale¿noœci zwi¹zanych
z podatkami. Ten art. 2 protoko³u, który nadaje
nowe brzmienie art. 4 konwencji, w gruncie rze-
czy pozwalaæ bêdzie na wymianê informacji, które
znajduj¹ siê w posiadaniu banków. Do tej pory in-
formacje bankowe nie by³y objête mo¿liwoœci¹
wymiany.

I sprawa druga, problem, który w interpreta-
cjach odnosz¹cych siê do wymiany informacji
miêdzy pañstwami, ale nie tylko, jest okreœlony
barwnym terminem z jêzyka angielskiego fishing
expedition, czyli w dos³ownym t³umaczeniu ³owie-
nie ryb, ekspedycja ryb. W gruncie rzeczy fishing
expedition odnosi siê do gromadzenia informacji,
które zbieraj¹cemu nie s¹ potrzebne na przyk³ad
do egzekucji podatku, tylko do poznania sytuacji
osób, o których zbiera informacje, i póŸniej do wy-
korzystywania tych informacji na przyk³ad dla
rozwoju w³asnej przedsiêbiorczoœci. Przyk³adem

s¹ ulotki, które otrzymujemy w wyniku kolekcjo-
nowania danych osobowych. Otó¿ ten protokó³
ma nas zabezpieczaæ przed tego rodzaju fishing
expedition, czyli przed tym, ¿e pod pozorem zbie-
rania informacji bankowych zbiera siê informacje
o sytuacji finansowej tych, których te informacje
dotycz¹, a póŸniej siê je wykorzystuje. W zwi¹zku
z tym zmieniono równie¿ treœæ art. 21 konwencji
i wyraŸnie ustanowiono pewne zakazy zwi¹zane
z gromadzeniem tych informacji. Te zakazy w pra-
wie miêdzynarodowym ogólnie okreœla siê mia-
nem klauzuli porz¹dku publicznego, ordre public,
i to w jêzyku francuskim, i w jêzyku angielskim.
A wiêc na przyk³ad nie mo¿na gromadziæ informa-
cji czy nawet domagaæ siê od innego pañstwa in-
formacji, których udzielenie by³oby sprzeczne
chocia¿by z porz¹dkiem publicznym, bowiem na-
rusza³yby tajemnicê handlow¹, gospodarcz¹,
przemys³ow¹, kupieck¹ i mog³yby prowadziæ na
przyk³ad do dzia³añ podejmowanych w celu dys-
kryminacji osób, o których takie informacje siê
gromadzi.

I jeszcze jedna istotna informacja. Ten protokó³
odnosi siê równie¿ do sytuacji, w której interes
w przekazaniu informacji bankowej ma tylko pañ-
stwo domagaj¹ce siê tej informacji, a nie pañstwo,
które tej informacji ma udzieliæ. Polska na przy-
k³ad bêdzie mog³a domagaæ siê takich informacji
od stron tej konwencji, nawet je¿eli to pañstwo, od
którego domagamy siê takich informacji, bêdzie
mówiæ: my, czyli to pañstwo, które udziela infor-
macji, nie jesteœmy zainteresowani ich udziele-
niem. Taka sytuacja nie zwalnia z obowi¹zku
udzielania informacji, mimo ¿e sprawa jest obo-
jêtna dla udzielaj¹cego tej informacji.

Uprzedzaj¹c tu ewentualne pytania, mogê po-
wiedzieæ, ¿e pañstwami, które obecnie s¹ strona-
mi konwencji o wzajemnej pomocy administra-
cyjnej w sprawach podatkowych, s¹: Azerbej-
d¿an, oczywiœcie Rzeczpospolita Polska, Belgia,
Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Holandia,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy, Sta-
ny Zjednoczone oraz Ukraina. Jest równie¿ piêæ
pañstw, które podpisa³y konwencjê oraz omawia-
ny protokó³, s¹ to Gruzja, Korea, Meksyk, Portu-
galia i S³owenia.

Komisja jednog³oœnie uzna³a, ¿e nale¿y reko-
mendowaæ Wysokiej Izbie wniosek o podjêcie
uchwa³y w sprawie przyjêcia ustawy rekomendu-
j¹cej panu prezydentowi podpisanie tej konwen-
cji, czyli ratyfikacjê. Zgoda obydwu izb parlamen-
tu na ratyfikacjê tej konwencji jest niezbêdna
w œwietle art. 89 polskiej konstytucji, poniewa¿
protokó³, o którym w tej chwili mówiê, dotyczy
spraw regulowanych w Polsce ustawami.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê za dok³adne przedstawienie

sprawozdania komisji.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Antonie-
go Motyczkê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Bardzo proszê.

Senator Antoni Motyczka:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przypad³ mi zaszczyt przedstawienia sprawo-

zdania Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
która po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu
w dniu 23 lutego 2011 r. wnosi, aby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ za³¹czony projekt uchwa³y bez po-
prawek. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
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
pytania?

Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister finansów.

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

Przypomnê, ¿e przedstawicielem rz¹du jest
pan minister Maciej Grabowski, pan minister fi-
nansów.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Dziêkujê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytania?

Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Je¿eli zaœ chodzi o przemówie-
nia w dyskusji z³o¿one do protoko³u, to takie prze-
mówienie z³o¿y³ pan senator Stanis³aw Bisztyga*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektów opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomoc-
niczoœci projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ or-
ganizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó-
³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych
(„rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji
rynku”), KOM (2010) 799.

Przypominam, ¿e projekty te zosta³y wniesio-
ne przez Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Komisjê Spraw Unii Europejskiej i zawarte s¹
w drukach nr 1115 i 1117, a wspólne sprawozda-
nie komisji, przygotowane zgodnie z art. 84 ust. 5
Regulaminu Senatu, zawarte jest w druku
nr 1115/1117S.

Jednoczeœnie pragnê przypomnieæ, ¿e Senat
podejmuje opiniê w trybie przewidzianym dla
uchwa³.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie opinii.

Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ sprawozdanie Komi-

sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Unii
Europejskiej, a tak¿e wspólne sprawozdanie Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi.

5 lutego odby³o siê posiedzenie Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Komisja na podstawie
art. 75d ust. 1 Regulaminu Senatu wnosi projekt
opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ organiza-
cjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe do-
tycz¹ce niektórych produktów rolnych, czyli roz-
porz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji ryn-
ku, KOM (2010) 799.

8 lutego odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw
Unii Europejskiej i konkluzja Komisji Spraw Unii
Europejskiej by³a identyczna z konkluzj¹ Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 lutego odby³o siê wspólne posiedzenie Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi o projekcie niezgodnoœci z za-
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sad¹ pomocniczoœci projektu rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹ce-
go wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz prze-
pisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produk-
tów rolnych, czyli rozporz¹dzenia o jednolitej
wspólnej organizacji rynku, KOM (2010) 799,
druk nr 1115, oraz o projekcie niezgodnoœci z za-
sad¹ pomocniczoœci projektu rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹ce-
go wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz prze-
pisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produk-
tów rolnych, czyli rozporz¹dzenia o jednolitej
wspólnej organizacji rynku, KOM (2010) 799,
druk nr 1117.

Najpierw ka¿da komisja oddzielnie, nastêp-
nie komisje razem opracowa³y wspólne stano-
wisko o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ organi-
zacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe
dotycz¹ce niektórych produktów rolnych,
KOM (2010) 799.

Projekt jest dosyæ obszerny, chyba nie ma sen-
su przedstawiaæ szczegó³ów, mo¿e ja bardzo krót-
ko powiem, o co chodzi. Jeœli chodzi o art. 4, to de-
finicje zastosowane w rozporz¹dzeniu do okreœle-
nia produktów rolnych objêtych rozporz¹dzeniem
to jest istotny element, a nie mniej wa¿ny element
wsparcia. W zwi¹zku z tym uznaliœmy, ¿e to jest
niezgodne z zasad¹ pomocniczoœci i nie mo¿e tego
okreœlaæ Komisja aktem jednak delegowanym, bo
mamy du¿o mniejszy wp³yw na dzia³anie tego ak-
tu. Podobny zarzut dotyczy art. 18, gdy¿ nie s¹ to
elementy ma³o wa¿ne czy nieistotne, które mog¹
byæ delegowane, one powinny byæ przyjmowane
nie przez Komisjê, lecz przez Radê. Art. 31 w uwa-
gach pojawia siê czterokrotnie, uwagi dotycz¹ te¿
art. 35, art. 42, art. 47, art. 55, art. 78, art. 101,
art. 102, art. 103, art. 118, art. 126, art. 129,
art. 153, art. 156, art. 160, art. 162, art. 169,
art. 193, art. 207, art. 230, art. 249, art. 253,
art. 261, art. 264, art. 268, art. 271, art. 274
i art. 277.

Chcê jeszcze dodaæ, ¿e wystêpuje w tej chwili
pewne zjawisko, obserwujemy je zw³aszcza pod-
czas prac Komisji Spraw Unii Europejskiej, mia-
nowicie Komisja Europejska wiele spraw, które
uwa¿a za drobne, chcia³aby podejmowaæ w ak-
tach delegowanych, a w istocie dla krajów cz³on-
kowskich te sprawy s¹ wa¿ne i nie powinny byæ
podejmowane w formie aktów delegowanych. Jest
to dosyæ powszechne zjawisko, które wynika
z art. 290 i art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Po prostu Komisja Europejska
interpretuje te artyku³y nieco inaczej ni¿ nasz
parlament.

To chyba tyle z mojej strony. Je¿eli s¹ jakieœ py-
tania, odpowiem na nie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do sprawo-
zdawcy komisji, a zarazem do upowa¿nionego
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy do ich repre-
zentowania upowa¿nili równie¿ pana senatora
Grzegorza Wojciechowskiego.

Czyktoœzpañstwasenatorówchcezadaæpytanie?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma pytañ.)
Nie widzê.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie bêdzie pan zadawa³ pytañ?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Sam sobie?)
No tak.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu opinii?
Przypomnê, ¿e do reprezentowania rz¹du upo-

wa¿niony jest wiceminister rolnictwa pan Jaros-
³aw Wojtowicz.

Czy chce pan zabraæ g³os w sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Jaros³aw Wojtowicz: Kilka s³ów.)
Bardzo proszê.
Zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jaros³aw Wojtowicz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Analiza przed³o¿onego przez Komisjê Europej-

sk¹ dokumentu wskazuje, ¿e zakres zagadnieñ do
uregulowania przez Komisjê w formie aktów dele-
gowanych, o których mowa w art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest bardzo
szeroki i w wielu przypadkach dotyczy uzupe³nie-
nia w istotnych kwestiach aktu bazowego, które
to akty by³y dotychczas okreœlane w ramach pro-
cedury komitologicznej. Choæ zapisy traktatu roz-
ró¿niaj¹ podstawy do wydania aktu delegowane-
go – uzupe³nienie lub zmiana innych ni¿ istotne
elementy aktu ustawodawczego i aktu wykonaw-
czego – co jest konsekwencj¹ koniecznoœci usta-
nowienia jednolitych warunków wykonywania
prawnie wi¹¿¹cych aktów Unii, to jednak przeka-
zywanie uprawnieñ Komisji powinno byæ analizo-
wane dla ka¿dej kwestii, która mia³aby byæ uregu-
lowana, indywidualnie. Powinien byæ brany pod
uwagê charakter zmiany lub uzupe³nienia aktu
bazowego, a w szczególnoœci ich zakres merytory-
czny i potencjalne skutki dla beneficjentów dane-
go przepisu.

Zdaniem rz¹du, w celu dostosowania istnie-
j¹cego ustawodawstwa do postanowieñ Trakta-
tu z Lizbony, oprócz tekstu rozporz¹dzenia Ra-
dy w sprawie jednolitej wspólnej organizacji
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rynku, powinny byæ analizowane równie¿ rozpo-
rz¹dzenia wykonawcze do wy¿ej wymienionego
rozporz¹dzenia. Jedynie ca³oœciowa analiza
rozporz¹dzenia Rady wraz z aktami wykonaw-
czymi umo¿liwi zidentyfikowanie zagadnieñ,
które stanowi¹ istotne elementy systemu regu-
lacji rynku i powinny byæ okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu Rady; powinny byæ uregulowane ak-
tami delegowanymi, uzupe³niaj¹cymi lub zmie-
niaj¹cymi inne ni¿ istotne elementy aktu usta-
wodawczego. Powinny byæ uregulowane aktami
wykonawczymi z uwagi na to, ¿e tworz¹ jednoli-
te warunki wykonywania prawnie wi¹¿¹cych
aktów Unii Europejskiej.

Ograniczanie siê we wprowadzanych pracach
do analizy rozporz¹dzenia Rady uniemo¿liwi w³a-
œciwe dostosowanie istniej¹cego prawodawstwa
do postanowieñ traktatu i w wielu przypadkach
doprowadzi do przekazania Komisji Europejskiej
uprawnieñ do regulowania zagadnieñ zastrze¿o-
nych dla aktów ustawodawczych, o których mo-
wa w art. 290 traktatu. W preambule przedsta-
wionego przez Komisjê projektu jest stwierdzenie,
¿e projekt przekazuje prawodawcy uprawnienia
do okreœlania podstawowych za³o¿eñ wspólnej or-
ganizacji rynków rolnych, z tym, ¿e prawodawca
okreœla równie¿ przepisy szczegó³owe dla po-
szczególnych sektorów.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, rz¹d wnosi
o w³¹czenie aktów wykonawczych rozporz¹dzenia
Rady do analizy pod k¹tem identyfikacji zawar-
tych w niej istotnych elementów systemu regula-
cji rynku.

Zdaniem rz¹du, godne rozwa¿enia jest zastoso-
wanie rozwi¹zania polegaj¹cego na wydaniu
w formie rozporz¹dzeñ Parlamentu Europejskie-
go i Rady obecnie istniej¹cych rozporz¹dzeñ Ko-
misji Europejskiej, dotycz¹cych wspólnych zasad
wykonywania rozporz¹dzeñ Rady, czyli rozpo-
rz¹dzenia Komisji nr 1272/2009 z dnia 11 gru-
dnia 2009 r., ustanawiaj¹cego wspólne szczegó-
³owe zasady wykonania rozporz¹dzeñ Rady w od-
niesieniu do zakupu i sprzeda¿y produktów rol-
nych w ramach interwencji publicznej. W rozpo-
rz¹dzeniach tych zawarto by delegacje dla Komisji
do wydania aktów wykonawczych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania
do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹d-
ku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

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

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu opinii. Objê³oby ono jedynie
g³osowanie, które zostanie przeprowadzone ra-
zem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ce-
niu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³a-
snoœci nieruchomoœci.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego,
zawarty jest w druku nr 970, a sprawozdanie ko-
misji jest w druku nr 970S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, pana senatora Leona Kieresa,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
8 lutego 2011 r. dwie komisje senackie, Komi-

sja Ustawodawcza oraz Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej, rozpatry-
wa³y projekt ustawy o zmianie ustawy o prze-
kszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

Po rozpatrzeniu tego projektu obydwie komisje
wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹ o przyjê-
cie przez Senat za³¹czonego jednolitego projektu
ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy. By³aby to bo-
wiem, je¿eli Wysoka Izba podzieli argumenty oby-
dwu komisji, nasza senacka inicjatywa.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, który w dniu 26 sty-
cznia 2010 r. stwierdzi³ niezgodnoœæ dwóch prze-
pisów art. 4, ust. 8 i ust. 9, ustawy z 29 lipca
2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

Ta ustawa daje osobom fizycznym, bêd¹cym
w dniu wejœcia jej w ¿ycie u¿ytkownikami wieczy-
stymi nieruchomoœci zabudowanych na cele mie-
szkaniowe lub zabudowanych gara¿ami albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê,
a tak¿e osobom fizycznym bêd¹cym w dniu we-
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jœcia w ¿ycie ustawy u¿ytkownikami wieczystymi
nieruchomoœci rolnych, prawo do wyst¹pienia
z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego tych nieruchomoœci w prawo w³asno-
œci. Jest to ich prawo, które musi zostaæ uwzglê-
dnione przez adresata ¿¹dania.

Adresatem ¿¹dania mog¹ byæ dwa organy. Mia-
nowicie je¿eli chodzi o przekszta³cenie u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci Skarbu Pañstwa, to wnioski z ¿¹daniem prze-
kszta³cenia u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci kieruje siê do starosty, zaœ w przypad-
ku nieruchomoœci gminnych – do w³aœciwej je-
dnostki samorz¹du terytorialnego. Jeœli chodzi
o nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, to Skarb Pañ-
stwa reprezentuje tu starosta. Oczywiœcie, wnios-
ki mo¿na równie¿ kierowaæ do powiatu lub woje-
wództwa, jeœli chodzi o nieruchomoœci, które pod
rz¹dami tej ustawy by³y w³asnoœci¹ powiatu lub
samorz¹du województwa.

Nie bêdê omawia³ procedury, bo to nie jest is-
totne dla tej sprawy. Istotne dla tej sprawy jest to,
¿e je¿eli osoba, która by³a, jest u¿ytkownikiem
wieczystym nieruchomoœci Skarbu Pañstwa lub
nieruchomoœci gminy, powiatu lub województwa,
wystêpuje z ¿¹daniem przekszta³cenia tego u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asnoœci, to takiej
osobie, wnioskodawcy udziela siê, i to obligatoryj-
nie, bonifikaty w op³acie z tytu³u przekszta³cenia
tego u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci. Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci wi¹¿e siê bowiem z nalicze-
niem op³aty w³aœnie z tytu³u tego przekszta³cenia.
Nie bêdê mówi³, w jaki sposób ta op³ata jest nali-
czana, ona stanowi ró¿nicê miêdzy cen¹ nieru-
chomoœci u¿ytkowanej a cen¹ tej samej nierucho-
moœci, w stosunku do której przys³ugiwa³oby pra-
wo w³asnoœci, dokonywane s¹ specjalne szacunki
przez specjalne osoby uprawnione. Jednak¿e ta
op³ata, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹, obligato-
ryjnie na wniosek takiej osoby, która chce prze-
kszta³cenia u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci, jest obni¿ona o 90%, to jest tak zwana
bonifikata. Osobie fizycznej, której dochód mie-
siêczny na jednego cz³onka rodziny w gospodar-
stwie domowym nie przekracza przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej itd., organ w³aœciwy do wydania decyzji, czyli
starosta, wójt, burmistrz, prezydent, starosta
w odniesieniu do nieruchomoœci powiatowych,
a marsza³ek województwa w stosunku do nieru-
chomoœci wojewódzkich, udziela, w³aœnie na
wniosek takiej osoby, 90% bonifikaty od op³aty
z tytu³u przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci, pod warunkiem ¿e nierucho-
moœæ jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo
przeznaczona pod tego rodzaju zabudowê. Jedno-
czeœnie osobom fizycznym, które prawo u¿ytko-

wania wieczystego uzyska³y przed dniem 5 gru-
dnia 1990 r.… Ta data dla specjalistów jest wa¿-
na, bo w tym dniu wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy,
które nowelizowa³y star¹ ustawê o gospodarce
nieruchomoœciami i które przekazywa³y gminom
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, niektórym je-
dnostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym
te nieruchomoœci by³y tak¿e przekazywane w wy-
niku dosyæ skomplikowanych procesów tak zwa-
nych komunalizacyjnych w u¿ytkowanie wieczy-
ste. Tym u¿ytkownikom wieczystym, którzy pra-
wo u¿ytkowania wieczystego na nieruchomo-
œciach Skarbu Pañstwa, w tym wypadku gminy,
uzyskali przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich
nastêpcom prawnym organ w³aœciwy do wydania
decyzji udziela na ich wniosek 50% bonifikaty
w tej op³acie. Czyli osobom fizycznym, których do-
chód jest niski, a które uzyska³y po 5 grudnia
1990 r. u¿ytkowanie wieczyste, ta bonifikata jest
udzielana w wysokoœci 90%, a w przypadku osób
fizycznych, które uzyska³y u¿ytkowanie wieczyste
przed 5 grudnia 1990 r. ta bonifikata wynosi 50%.

I te dwa przepisy zosta³y zaskar¿one do Trybu-
na³u Konstytucyjnego z zarzutem, ¿e ustawodaw-
ca, zobowi¹zuj¹c gminy, bo chodzi³o przede wszys-
tkim o gminy, czy jednostki samorz¹du terytorial-
nego do udzielania tych dwóch rodzajów bonifika-
ty, pozbawi³ je prawa do oceny sytuacji wniosko-
dawcy. Innymi s³owy, w gruncie rzeczy rola gminy,
powiatu czy województwa sprowadza siê tylko do
przyjêcia wniosku i sprawdzenia, czy ktoœ naby³
w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœæ na przy-
k³ad przed 5 grudnia 1990 r., bo wtedy dostaje on
50% bonifikaty. Jest jeszcze trzecia sytuacja, ale
nie by³a ona przedmiotem rozwa¿añ, mianowicie
chodzi o bonifikaty w stosunku do nieruchomoœci
wpisanej do rejestru zabytków, ale do tej kwestii
jeszcze nawi¹¿ê. Czyli w³aœciciel nieruchomoœci,
gmina, powiat czy województwo, gdy ta nierucho-
moœæ gminy, powiatu lub województwa jest na
przyk³ad w moim u¿ytkowaniu wieczystym i ja
sk³adam wniosek o przekszta³cenie tego mojego
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, i je-
dnoczeœnie sk³adam wniosek o udzielenie mi boni-
fikaty w wysokoœci 90% lub 50%, tê bonifikatê mu-
si mi daæ. Uznano to za pozbawienie w³aœciciela,
czyli gminy, powiatu lub województwa, prawa do
oceny sytuacji wnioskodawcy. Jak w swoim uza-
sadnieniu powiedzia³ Trybuna³ Konstytucyjny, ma
to donios³e konsekwencje, poniewa¿ zarz¹dzaj¹ce
swoim maj¹tkiem jednostki samorz¹du terytorial-
nego powinny mieæ na wzglêdzie potrzeby ca³ej
wspólnoty samorz¹dowej, a nie tylko pojedyn-
czych u¿ytkowników wieczystych. Ustawodawca,
jak Trybuna³ Konstytucyjny powiedzia³, w sposób
ra¿¹cy dokona³ ingerencji w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci gmin, powiatów i województw, pozba-
wi³ bowiem te podmioty jakiejkolwiek kontroli nad
nieruchomoœciami oddanymi w u¿ytkowanie wie-
czyste, zmuszaj¹c je do automatycznego akcepto-
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wania ka¿dego wniosku o udzielenie bonifikaty bez
wzglêdu na ocenê celowoœci przekszta³cenia danej
nieruchomoœci. Wobec tego Trybuna³ Konstytu-
cyjny uzna³, ¿e art. 4 ust. 8 i 9, który tu przed chwi-
l¹ omówi³em, ustawy w zakresie, w jakim wskazu-
je, ¿e udzielenie bonifikaty jest obowi¹zkiem orga-
nu w³aœciwego do wydania decyzji przekszta³ce-
niowej, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz
art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji; te dwa artyku³y mó-
wi¹ o tak zwanym mieniu jednostek samorz¹du te-
rytorialnego.

Stanêliœmy – mówiê o obydwu komisjach –
przed dosyæ trudnym wyzwaniem, dlatego ¿e
przedstawiciele ministra infrastruktury zwrócili
nasz¹ uwagê na to, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny
rozpatrywa³ tê sytuacjê tylko z punktu widzenia
w³asnoœci komunalnej jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, a w sytuacji podobnej do sytuacji
gmin, powiatów czy województw znajduje siê rów-
nie¿ Skarb Pañstwa, bo te wnioski o udzielenie
bonifikaty s¹ obligatoryjnie i pozytywnie rozpa-
trywane równie¿ wtedy, gdy u¿ytkownik wieczy-
sty ma w u¿ytkowaniu wieczystym nierucho-
moœæ, której w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa.
Gdybyœmy poprzestali tylko na nowelizacji usta-
wy z uwzglêdnieniem stanowiska Trybuna³u Kon-
stytucyjnego – a to jest tak zwane orzeczenie za-
kresowe, ono siê odnosi tylko do spraw doty-
cz¹cych samorz¹du terytorialnego, bo taki by³
wniosek, o ile pamiêtam, jednostek samorz¹du
terytorialnego – to mog³aby byæ taka sytuacja:
z jednej strony w pierwszej wersji naszej noweliza-
cji… Bo my rzeczywiœcie w pierwszej wersji zapro-
ponowaliœmy nowelizacjê, która wskazywa³a,
gdy¿ Senat musi uwzglêdniæ stanowisko Trybu-
na³u Konstytucyjnego, ¿e nie bêdzie mo¿na auto-
matycznie przyznawaæ tej bonifikaty w przypadku
wniosków odnosz¹cych siê do mienia samorz¹du,
a Skarb Pañstwa nadal automatycznie bêdzie
musia³ te wnioski o bonifikatê w wysokoœci 90%
lub 50% przyjmowaæ. Ale to by kreowa³o nieró-
wnoœæ obywateli wobec prawa, zw³aszcza ¿e s¹ ta-
kie sytuacje, kiedy u¿ytkownicy wieczyœci, którzy
prawo u¿ytkowania wieczystego nabyli przed
5 grudnia 1990 r., to dwie osoby, na przyk³ad, jeœli
pan marsza³ek ³askawie pozwoli pos³u¿yæ mi siê
jego nazwiskiem… Pan marsza³ek Romaszewski
i ja mogliœmy przed 1990 r. nabyæ w u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoœæ Skarbu Pañstwa, ka¿dy
z nas z osobna. Po komunalizacji moja nierucho-
moœæ sta³a siê w³asnoœci¹ gminy – na przyk³ad
gminy Warszawa, gdybym tutaj mieszka³ – i nadal
jestem jej u¿ytkownikiem wieczystym, a nieru-
chomoœæ, której u¿ytkownikiem wieczystym jest
pan marsza³ek Romaszewski, pozosta³a nieru-
chomoœci¹ Skarbu Pañstwa. Gdybyœmy zakres
tej nowelizacji proponowanej przez nas ograni-
czyli tylko do nieruchomoœci samorz¹du teryto-

rialnego, to bardzo szanuj¹c pana marsza³ka,
bym powiedzia³: pan by³by, przekszta³caj¹c to
prawo, w sytuacji uprzywilejowanej, a ja nie. Try-
buna³ Konstytucyjny powiedzia³ bowiem, uwzglê-
dniaj¹c wniosek dotycz¹cy tylko gmin, powiatów
czy województw, ¿e gminy s¹ w³aœcicielami nieru-
chomoœci, wiêc maj¹ prawo prowadzenia w³asnej
gospodarki i nie powinno siê ich zmuszaæ do
udzielania bonifikat I tak zmusiliœmy je przecie¿
t¹ ustaw¹ do przekszta³cenia u¿ytkowania wie-
czystego w prawo w³asnoœci. Dlatego, po konsul-
tacjach, przygotowaliœmy drug¹ wersjê projektu
nowelizacji ustawy, któr¹ tutaj pañstwu prezen-
tujê.

Istota tej nowelizacji sprowadza siê do tego, ¿e
znosi siê obowi¹zek uwzglêdnienia wniosku o bo-
nifikatê. Bêdzie mo¿na sk³adaæ wniosek o udziele-
nie bonifikaty, poniewa¿ utrzymujemy w mocy
ust. 7 art. 4, stanowi¹cy, i¿ organ w³aœciwy do wy-
dania decyzji mo¿e – ale ju¿ nie bêdzie musia³ –
udzieliæ bonifikaty od op³aty, o której mówi³em,
w odniesieniu do nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa na podstawie zarz¹dze-
nia wojewody. A wiêc najpierw wojewoda musi wy-
daæ takie ogólne zarz¹dzenie, w którym przedstawi
warunki udzielania bonifikat, a w przypadku je-
dnostki samorz¹du terytorialnego musi to byæ
uchwa³a w³aœciwej rady – czyli rada gminy lub po-
wiatu – lub uchwa³a sejmiku… Tak wiêc najpierw
sejmik, rada gminy wyda uchwa³y o bonifikatach,
a póŸniej mo¿na siê bêdzie zwracaæ o to, ¿eby ta bo-
nifikata zosta³a przyznana. Bonifikaty bêdzie
udziela³ zawsze organ wykonawczy – wójt, bur-
mistrz, starosta lub te¿ marsza³ek województwa.

I to rozwi¹zanie, ten projekt nowelizacji ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³asnoœci nierucho-
moœci obydwie komisje, o ile pamiêtam, jedno-
g³oœnie – po konsultacjach ze specjalistami, tak¿e
z ministerstwem – zaakceptowa³y.

Ten projekt ustawy, po pierwsze, realizuje wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego, a po drugie, no-
welizuj¹c ustawê z 2005 r. w odniesieniu do nie-
ruchomoœci Skarbu Pañstwa, zabezpiecza nas
przed zarzutem, ¿e wykreujemy sytuacjê nieró-
wnoœci obywateli wobec prawa w zale¿noœci od te-
go, czy obywatele s¹ u¿ytkownikami wieczystymi
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, czy te¿ u¿ytko-
wnikami wieczystymi nieruchomoœci jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Ponownie proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tego
projektu ustawy i o podjêcie uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo za pog³êbion¹ interpretacjê.
O, bêdzie pytanie. Panie Profesorze, proszê tu

pozostaæ.

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci 207

(senator L. Kieres)



Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawcy. Przypominam, ¿e Komisja Usta-
wodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania pa-
na senatora Leona Kieresa.

Pan marsza³ek Romaszewski chcia³by zadaæ
pytanie. Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ja akurat jestem w sytuacji

szczêœliwca, tak jak pan to przewidzia³, ale w³aœci-
wie nie wiem dlaczego. Otó¿ dwa tygodnie temu
dostaliœmy fascynuj¹c¹ wiadomoœæ, ¿e nasz ogró-
dek, który jest przy spó³dzielni, starej spó³dzielni,
zagarniêty przez Bieruta, sta³ siê nasz¹ w³asno-
œci¹, boœmy gdzieœ pomiêdzy rokiem 2005 a 2007
w odpowiednim momencie wyst¹pili o to i, mimo
niezliczonych nowelizacji, które mia³y miejsce,
ten nasz wniosek zosta³ rozpatrzony, no i dosta-
liœmy ten ogródek. A teraz ju¿ spó³dzielnia pewnie
by nie dosta³a.

Ile by³o nowelizacji, powiedzmy, od roku 2000?
Mamy do czynienia z kwesti¹ niezwykle istotn¹
dla praworz¹dnoœci – z prawem w³asnoœci. Ile razy
to prawo by³o nowelizowane na przestrzeni ostat-
nich dziesiêciu lat?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Ustawa z 1997 r., bo to jest ta podstawowa

ustawa o gospodarce nieruchomoœciami, rzeczy-
wiœcie by³a wielokrotnie nowelizowana i, o ile siê
nie mylê, znowu bêdzie nowelizowana. Jest tu
pan minister, wiêc pewnie bardziej szczegó³owo
na to pytanie odpowie.

Ta ustawa, o której ja mówi³em, czyli ustawa
z 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieru-
chomoœci, by³a nowelizowana raz, dwa… Mam
tutaj Dziennik Ustaw z 2008 r. i Dziennik Ustaw
z 2010 r., a, jeszcze z 2007, czyli cztery razy…

Panie Ministrze, nie wiem, mo¿e pan bardziej
precyzyjnie…

Wydrukowa³em sobie tekst tej ustawy z bazy
Lex. Tu jest napisane… Nie, dwa razy, dwa razy,
tak.

Ja chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e pan, Pa-
nie Marsza³ku, ju¿ ma sprawê za³atwion¹ i nie bê-
dzie tutaj ¿adnej recydywy, ¿e tak powiem, powro-
tu. Dlaczego? Nawet jeœli idzie o tocz¹ce siê ju¿ po-
stêpowania, to one bêd¹ objête jeszcze t¹ obecnie

obowi¹zuj¹c¹ regulacj¹, bo do wniosków z³o¿o-
nych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego pro-
jektu ustawy stosuje siê przepisy ustawy, któr¹
zamierzamy zmieniæ. Tak ¿e to w ¿adnym wypad-
ku nie doprowadzi do destabilizacji sytuacji. Co
wiêcej – powiem to cicho, nieœmia³o – je¿eli infor-
macja o naszym projekcie nowelizacji siê rozej-
dzie, to u¿ytkownicy wieczyœci mog¹ w sposób
przyspieszony sk³adaæ wnioski o przekszta³cenie
i bêd¹ nadal korzystali z tej dziewiêædziesiêcio-
lub piêædziesiêcioprocentowej bonifikaty, przy-
znawanej im z urzêdu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dobra informacja. Dziêkujê œlicznie.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuje tu pan mini-

ster Styczeñ.
Zapraszam na mównicê. Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wys³ucha³em wyst¹pienia pana senatora Leo-

na Kieresa i jestem pod ogromnym wra¿eniem,
i w ¿adnym razie nie oœmieli³bym siê uzurpowaæ
sobie prawa do sprostania temu przekazowi, któ-
ry wszyscy s³yszeliœmy. Chcia³bym tylko przy-
pomnieæ, ¿e minister infrastruktury przes³a³ na
rêce pana senatora Zientarskiego, przewodni-
cz¹cego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pismo, w którym wnosiliœmy
o to, ¿eby Skarb Pañstwa by³ potraktowany w taki
sposób, jak zosta³o to przedstawione przez pana
senatora, a jednoczeœnie w ca³ej rozci¹g³oœci po-
parliœmy tê regulacjê zaproponowan¹ przez Wy-
soki Senat.

Jeœli Wysoki Senat i Pani Marsza³ek pozwol¹,
chcia³bym jeszcze tytu³em komentarza powie-
dzieæ, ¿e jesteœmy w bardzo ciekawym okresie,
mianowicie w roku 2005 zosta³a uchwalona usta-
wa, w której daliœmy wyraz przekonaniu, ¿e w taki
w³aœnie sposób nale¿y dostarczyæ aktywa spo³e-
czeñstwu, aby uszczupliæ je jednoczeœnie w³adzy
publicznej, w tym przypadku szeroko rozumianej
w³adzy samorz¹dowej i w³adzy pañstwa. A teraz,
po tym werdykcie Trybuna³u Konstytucyjnego,
który mówi, i¿ w³adza publiczna – czyli pañstwo
polskie, w tym tak¿e w³adza samorz¹dowa – nie
mo¿e ponosiæ takiego uszczerbku, na jaki byliœmy
siê w stanie zgodziæ w roku 2005, dzisiejsza re-
fleksja jest refleksj¹ nad modernizacj¹ podejœcia
do prawa w³asnoœci jako takiego. To znaczy, uz-
naliœmy w ministerstwie, ¿e prawo w³asnoœci,
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które reprezentuje czy to samorz¹d lokalny, czy
samo pañstwo, jest równie du¿o warte, jak prawo
w³asnoœci, jakie przypisaliœmy w roku 2005 tym,
którzy mogli wyst¹piæ o przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci z tak
istotnymi bonifikatami.

Przepraszam, ¿e pozwoli³em sobie na tê uwagê,
ale chcia³em dope³niæ w ten sposób uzasadnienie
dla ogólnego przyzwolenia na takie dzia³anie Wy-
sokiej Izby, a tak¿e ministra infrastruktury.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pozostaæ na mównicy.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czyktoœzpañstwasenatorówchcezadaæpytanie?
Pan senator Wojciechowski i pan senator Sko-

rupa.
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy ta ustawa bêdzie

dotyczyæ nastêpuj¹cej sytuacji. Komornik sprze-
daje nieruchomoœæ upad³ego zak³adu, komisarz
to zatwierdza i okazuje siê, ¿e sprzedana zostaje
nieruchomoœæ, któr¹ ten zak³ad mia³ tylko w u¿y-
tkowaniu wieczystym. Na dzieñ dzisiejszy ta spra-
wa jest zawieszona, poniewa¿ w³aœciciel… No, on
nie jest w³aœcicielem, tylko u¿ytkownikiem wie-
czystym, a to prawo mog³o zostaæ sprzedane.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy ta sytuacja bê-
dzie dziêki tej ustawie rozwi¹zana. Bo w tej chwili
ma roszczenie tylko. Dziêkujê.

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

pytañ nie ma.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie. Ta ustawa do-

tyczy tylko wieczystej dzier¿awy, czy te¿ mog¹
z niej skorzystaæ byli w³aœciciele, którzy zostali
wyw³aszczeni z terenów leœnych, z polan, na przy-
k³ad w parkach tatrzañskim, pieniñskim czy w in-

nych parkach narodowych? Czy ministerstwo
myœli o tym, ¿eby przygotowaæ ustawê dotycz¹c¹
równie¿ reprywatyzacji wyw³aszczonych gruntów
i lasów, o których wspomnia³em? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Przypomnê, Panie Senatorze, ¿e pytania mog¹

dotyczyæ ustawy, nad któr¹ debatowaliœmy. Je¿e-
li pan minister...

Bardzo proszê, Panie Ministrze.
Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, w odpowiedzi na pierwsze pyta-

nie chcê powiedzieæ, ¿e komornik nie mo¿e zby-
waæ niczego innego ni¿ to, czym dysponuje. Je¿eli
by³o to prawo wieczystego u¿ytkowania, tylko to
ma na zbyciu, to chodzi tylko o wartoœæ aktywów,
które po sprzeda¿y mog¹ zaspokoiæ wierzycieli,
w przypadku obrotu takimi aktywami w procesie
upad³oœciowym czy te¿ likwidacyjnym jednostki
organizacyjnej gospodarczej.

Pozosta³e kwestie szczegó³owe… Proszê o zada-
nie tych pytañ na piœmie. Ministerstwo udzieli
pe³nej odpowiedzi, która bêdzie satysfakcjonowa-
³a pana senatora.

Je¿eli chodzi o ostatnie pytanie, to kwestia jest
bardziej skomplikowana. Jeœli uchybiono prawu,
stwierdzono, ¿e wyw³aszczenie, o którym mówi³
pan senator, jest niezgodne z przepisami prawa
lub nie by³o zgodne z przepisami prawa w momen-
cie, kiedy by³o dokonywane, wtedy w Departa-
mencie Orzecznictwa – podleg³ym akurat mojej
skromnej osobie – najczêœciej przywracamy to
prawo, czyli prawo w³asnoœci w tym przypadku,
albo te¿ stanowimy o wszczêciu procesu doty-
cz¹cego wysokoœci odszkodowania, je¿eli nieo-
dwracalne skutki prawne spowodowa³y, ¿e ta nie-
ruchomoœæ nie mo¿e byæ zwrócona. W pozosta-
³ych kwestiach niestety tak zwanej generalnej re-
gulacji nie przewidujemy. Rozpatrujemy ka¿dy
przypadek indywidualnie i odnosimy siê do niego
stosownymi decyzjami administracyjnymi lub
doprowadzamy do przewodu s¹dowego, w którym
racje stron, wywarzone oczywiœcie, ocenia nieza-
wis³y s¹d.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
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ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji. Wnioski legislacyjne mog¹ obejmo-
waæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich
niezbêdne konsekwencje.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê, ¿e pan
senator Andrzej Grzyb…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale jest kilka osób…
Pan Marsza³ek…)

Nie zapisa³ siêpanmarsza³ek,alebardzoproszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, niech siê pañstwo nie boj¹. Ja

tylko dwie minuty…
Pani Marsza³ek, ja po prostu chcia³bym zwróciæ

uwagê na to, ¿e ta nowelizacja ma miejsce w okre-
sie, kiedy koszty zwi¹zane z dzier¿aw¹ wieczyst¹
gruntów komunalnych w sposób zastraszaj¹cy ro-
sn¹, osi¹gaj¹c niekiedy 1500%. To jest odpowie-
dzialnoœæ, któr¹ podejmujemy w Senacie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator An-

drzej Grzyb z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e teraz Senat móg³by przyst¹piæ do

trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie
czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przed-
stawionym projektem.

Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-
wy przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Proszê pañstwa, zanim og³oszê pó³ godziny
przerwy, chcia³abym pañstwa poinformowaæ, ¿e
po tej przerwie nast¹pi prezentacja kandydatów
do Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

A teraz poproszê pana sekretarza o przedsta-
wienie komunikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej

oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych odbêdzie
siê dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach wspiera-
nia dzia³alnoœci innowacyjnej odbêdzie siê bezpo-
œrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych w trakcie debaty
do ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych odbêdzie siê w sali nr 182 bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw oraz projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

W dniu 3 marca 2011 r. w sali nr 179 po zakoñ-
czeniu wspólnego posiedzenia z Komisj¹ Ustawo-
dawcz¹ odbêdzie siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Porz¹dek
obrad: przygotowanie projektu uchwa³y Senatu
RP w zwi¹zku z szeœædziesi¹t¹ szóst¹ rocznic¹ wy-
zwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam za pó³ godziny.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 37
do godziny 20 minut 19)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: powo³anie cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypominam, ¿e zgodnie z ustaw¹ o Instytucie
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Senat powo³uje dwóch
cz³onków rady spoœród czterech kandydatów przed-
stawionych przez zgromadzenie elektorów.

Ja tylko nie wiem, sk¹d my weŸmiemy kwo-
rum, bo pomys³, ¿eby dzisiaj nad tym g³osowaæ,
jest dobry, ale obawiam siê, ¿e jest on po prostu
niewykonalny.

Przypominam, ¿e przewodnicz¹cy zgromadze-
nia elektorów przekaza³ do Senatu uchwa³ê zgro-
madzenia w tej sprawie. Zawarta jest ona w druku
nr 1116.
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Zgromadzenie elektorów przedstawi³o Senato-
wi nastêpuj¹cych kandydatów na cz³onków Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej: pana Zbigniewa
Karpusa, pana Grzegorza Motykê, pana Boles³a-
wa Or³owskiego, pana Waldemara Rezmera. ¯y-
ciorysy kandydatów znajduj¹ siê w materiale do
druku nr 1116.

Pragnê poinformowaæ, ¿e kandydaci przekazali
informacje oraz oœwiadczenia wynikaj¹ce z usta-
wy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeñ-
stwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych do-
kumentów.

W dniu 26 stycznia marsza³ek Senatu zwróci³
siê do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji o zaopiniowanie kandydatów na cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej.

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego
2011 r. przeprowadzi³a przes³uchanie zg³oszo-
nych kandydatów i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Zawarte jest ono w druku nr 1116A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Stanis³awa
Piotrowicza, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Czegoœ zapomnia³.)
(G³os z sali: Uciek³.)
Uciek³.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Stra¿nicy go goni¹.)
Nie zamknêliœmy drzwi i sprawozdawca nam

uciek³.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ciê¿ka sprawa.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Teczka zosta³a.)
(Senator Piotr Kaleta: Jest.)
Jest.
(Oklaski)
Myœleliœmy, ¿e ju¿ na zawsze.
(G³os z sali: To chyba pierwszy raz siê zdarzy³o.)
Proszê.

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

Panowie Profesorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 24 lutego 2011 r. zaopiniowa³a zgod-
nie z art. 95a ust. 1 Regulaminu Senatu kandyda-
tów na cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu przedstawionych Senatowi przez
zgromadzenie elektorów.

Komisja pozytywnie zaopiniowa³a kandydatu-
ry: pana profesora Zbigniewa Karpusa, pana pro-
fesora Grzegorza Motyki, pana profesora Boles³a-
wa Or³owskiego i pana profesora Waldemara Re-
zmera. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytania?

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, tak siê zmêczy³,
zadysza³…)

(G³os z sali: Wszystko jest jasne.)
Nie widzê, a¿eby byli chêtni do zadania pytañ

sprawozdawcy, tak ¿e niepotrzebnie ucieka³.
Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e przed

podjêciem uchwa³y w sprawie powo³ania cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej Senat
mo¿e wezwaæ kandydatów do z³o¿enia wyjaœnieñ
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Ja myœlê, ¿e bêdê panów po prostu prosi³ do
mównicy i je¿eli bêd¹ pytania… Chodzi o to, ¿e-
byœmy po prostu mogli siê poznaæ.

Jako pierwszego poproszê pana Zbigniewa
Karpusa.

Proszê bardzo. Mo¿e poprosimy, aby powie-
dzia³ pan parê s³ów o sobie.

Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nazywam siê Zbigniew Karpus. Jestem praco-

wnikiem naukowym Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika, z wykszta³cenia jestem historykiem. Ca-
³a moja kariera naukowa jest zwi¹zana z Uniwer-
sytetem Miko³aja Kopernika. Pochodzê z Pomorza
Nadwiœlañskiego, z województwa kujawsko-po-
morskiego. W swojej naukowej karierze zajmujê
siê problematyk¹ stosunków Polski ze wschodni-
mi s¹siadami w XX wieku, a bardziej szczegó³owo
k w e s t i a m i j e ñ c ó w s o w i e c k i c h z w o j n y
1919–1920 r. w Polsce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do pana?
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam pytanie do

pana profesora.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam do pana profesora pytanie, czy by³ cz³on-

kiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
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Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:

Tak, by³em jako student i potem jako praco-
wnik naukowy, wtedy gdy rozpocz¹³em pracê na-
ukow¹, przez kilka lat by³em cz³onkiem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jednoczeœnie od
1980 r., od chwili powstania Solidarnoœci, by³em
te¿ cz³onkiem Solidarnoœci, zwi¹zku zawodowego
Solidarnoœæ na Uniwersytecie Miko³aja Koperni-
ka w Toruniu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam pytanie dodatkowe. Czy pe³ni³ pan w par-

tii jak¹œ funkcjê, zw³aszcza na uczelni?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Wtedy by³em bardzo m³odym cz³owiekiem,

akurat skoñczy³em studia. W 1979 r. by³em rok
w wojsku i praktycznie na szczeblu bardzo nis-
kim, czyli w instytucie, w którym pracowa³em, by-
³em jedynie takim przedstawicielem m³odzie¿y
czy studentów. W tej organizacji nie pe³ni³em ¿a-
dnych eksponowanych funkcji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana profesora?
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Profesorze, znam pana twórczoœæ. Chcê

pañstwu powiedzieæ, ¿e pan jest znakomitym spe-
cjalist¹ w odniesieniu do spraw, jakie dokonywa³y
siê w czasie I wojny œwiatowej, w czasie najazdu
bolszewickiego. I w³aœciwie zanim ze strony
wschodniej zaczê³y nap³ywaæ ró¿ne, w znacznej
mierze urojone, pretensje, profesor Karpus ju¿
opublikowa³ prace wykazuj¹ce, ilu rosyjskich
jeñców z jakiego powodu straci³o ¿ycie, czy to z po-
wodu epidemi takiej, czy innej. Wszystko to jest
opisane w jego monografii. Tak ¿e dzisiaj dziêki je-
go twórczoœci mamy mo¿liwoœæ odparowania

tamtych zarzutów, tendencyjnych, wysuwanych
jako argument za tak zwanym drugim Katyniem,
w ich przekonaniu ich Katyniem, bo to jest dête
i nieprawdziwe. Mo¿na tak powiedzieæ choæby
dziêki twórczoœci profesora Karpusa, gdy w ni¹ siê
wg³êbimy.

Chcia³bym pana zapytaæ, Profesorze, o pewn¹
sprawê; obaj jesteœmy historykami. Idzie pan do
Instytutu Pamiêci Narodowej, który jest jedno-
czeœnie archiwum, ale nie tylko archiwum, jest
instytucj¹, która ma nawet pion prokuratorski
i wiele, wiele innych, chocia¿by pion wydawniczy,
propaguj¹cy odkryte tam materia³y.

Czy pana zdaniem s¹ takie tendencje? Pytam,
bo media czasem pisa³y: po co to wszystko? Wy-
starczy³oby to przekazaæ do Archiwum Akt No-
wych, by³oby to zasadne.

Czy dostrzega pan jak¹œ specyfikê, która spra-
wia, ¿e ten instytut jest i mimo ró¿nych trudnoœci
i ró¿nych prób, ¿e tak powiem, jego os³abienia, ¿e-
by nie powiedzieæ, ¿e d¹¿enia do tego, aby znik³,
wiele robi? Ile¿ wydawnictw by siê nie ukaza³o,
gdyby nie ten instytut? To ju¿ takie spojrzenie re-
trospektywne z mojej strony.

Jak pan jako historyk widzi swoj¹ rolê w tym
instytucie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Profesorze!

Uwa¿am, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej jest specy-
ficzn¹ instytucj¹. Gromadzi on akta dotycz¹ce
s³u¿b specjalnych i w ogóle wszelkich instytucji Pol-
ski Ludowej, czyli pañstwa komunistycznego, dla-
tego mo¿na powiedzieæ, ¿e jest instytucj¹ zarówno
archiwaln¹, jak i naukow¹. Uwa¿am, ¿e mo¿liwe
jest ewentualne rozwa¿enie tego, czy jest potrzebne
istnienie tego typu jednostki archiwalnej, ale to nie
do mnie nale¿y. Zosta³o to ustanowione pewn¹
ustaw¹ i to najwy¿szej w³adzy parlamentarnej
w Polsce, dlatego taka instytucja istnieje.

Uwa¿am, ¿e jest to kolejna równie¿ archiwalna
instytucja, która jest potrzebna. Jej specyfika jest
widoczna, widoczne s¹ jej dokonania naukowe.
Uwa¿am, ¿e ta instytucja z jednej strony ma
umo¿liwiæ korzystanie z akt specjalnych, wytwo-
rzonych w okresie minionym, po 1945 r., a z dru-
giej strony inspirowaæ prowadzenie badañ nau-
kowych i upowszechniaæ ich wyniki. I te zadania
s¹ realizowane. Osi¹gniêcia s¹ widoczne. I myœlê,
¿e instytucje archiwalne s¹ potrzebne. Przecie¿
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tak¿e inne wielkie jednostki realizuj¹ tego typu
dzia³alnoœæ naukow¹, choæby Naczelna Dyrekcja
Archiwów Pañstwowych czy te¿ poszczególne ar-
chiwa pionu centralnego albo regionalnego. Tam
te¿ znajduj¹ siê odpowiednie komórki, których
pracownicy zajmuj¹ siê nie tylko opisywaniem
tych akt, ale i udostêpnianiem, a tak¿e sami in-
spiruj¹ dzia³alnoœæ naukow¹. Jest to potrzebne,
st¹d te¿ ta instytucja jest potrzebna. Uwa¿am, ¿e
wa¿ny jest te¿ sposób korzystania z tych akt, któ-
re siê tam znajduj¹, czy ich udostêpniania. Czêœ-
ciowo równie¿ na nich pracowa³em i wiem… Za-
jmowa³em siê równie¿ aktami s³u¿b specjalnych
okresu miêdzywojennego, polskiego i sowieckie-
go. S¹ to specyficzne akta i myœlê, ¿e mo¿liwoœci
korzystania z nich powinny byæ w jakiœ sposób
kontrolowane przez pañstwo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Czy pan mia³ jakiœ kontakt z badaniami doty-

cz¹cymi okresu powojennego?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Tak, mia³em równie¿ w swoim dorobku nauko-

wym… Organizowa³em wiele konferencji nauko-
wych, ponadto pod moj¹ opiek¹ naukow¹ by³y i s¹
przygotowywane rozprawy doktorskie, zajmowa-
³em siê równie¿ kwestiami polsko-ukraiñskimi od-
noœnie do II wojny œwiatowej czy te¿ represji komu-
nistycznych, by³em te¿ organizatorem, wspólnie
z oddzia³em w Bydgoszczy Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, sesji naukowej dotycz¹cej tych zagadnieñ.
Czêœciowo pracowa³em te¿ nad tymi dokumenta-
mi, jednak problem anty-Katynia spowodowa³, ¿e
praktycznie mój wysi³ek badawczy by³ zwi¹zany
w³aœnie z problemem sytuacji jeñców sowieckich
w Polsce w okresie po wojnie polsko-bolszewickiej.
Równie¿ teraz prowadzimy wspólnie z kolegami
badania na temat losu jeñców polskich w Zwi¹zku
Sowieckim po wojnie 1919–1920.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, czy pana zdaniem archiwa

Instytutu Pamiêci Narodowej powinny byæ udo-
stêpniane w¹skiej grupie osób, badaczy, czy te¿
powinny byæ otwarte szeroko dla wszystkich?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:

Panie Senatorze, uwa¿am, ¿e powinny byæ ot-
warte, ale oczywiœcie nie wszystkie akta. S¹ ró¿ne
akta. Myœlê, ¿e te, które dotycz¹ dzia³alnoœci pew-
nych instytucji, powinny byæ otwarte dla wszyst-
kich i nie powinno byæ tu jakichœ specjalnych pro-
cedur. A jeœli chodzi o akta osobowe, które s¹ tak
zwanymi aktami miêkkimi, to powinien byæ spec-
jalny regulamin ich udostêpniania. To dotyczy nie
tylko akt po 1945 r., podobna sytuacja dotyczy³a
i dotyczy akt z okresu II Rzeczypospolitej. Tam te¿
siê zetkn¹³em z materia³ami, które by³y niewygo-
dne dla osób dzia³aj¹cych wtedy w ró¿nych sfe-
rach II Rzeczypospolitej. Tak ¿e uwa¿am, ¿e tylko
pewna grupa akt powinna byæ udostêpniana za
specjalnymi procedurami, które zreszt¹ s¹ ju¿
wykorzystywane w polskiej praktyce archiwalnej.
Tam te kwestie osobowe s¹ regulowane i myœlê, ¿e
powinno siê to odnosiæ równie¿ do kwestii tych
akt specjalnych gromadzonych w Instytucie Pa-
miêci Narodowej.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Profesorze, je¿eli chodzi o archiwa, na

przyk³ad akt nowych czy akt dawnych, to tam do
tej pory zawsze by³y wymagane rekomendacje ze
strony naukowców, ze strony instytutu, ze stro-
ny zak³adu, gazety, zreszt¹ w IPN te¿ coœ takiego
by³o, tylko dosyæ niedawno to znieœliœmy. Czy
pan by chcia³ przywróciæ ten stary system zezwo-
leñ?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Absolutnie

nie. Sam do tej pory wystawiam takie rekomen-
dacje zarówno swoim studentom, doktorantom
i innym osobom, które siê do mnie zwracaj¹. To
powszechnie stosowana praktyka. Ten sposób
korzystania z archiwów jest ju¿ w Polsce trady-
cyjny i do tej pory nie by³o ¿adnego problemu, nie
by³o tak, ¿eby ktoœ, kto chcia³ skorzystaæ z archi-
wów pañstwowych, nie móg³ z nich skorzystaæ.
Tak ¿e ja tutaj nie widzê problemu i uwa¿am, ¿e
takie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-
praszam, ale ja widzê problem, bo w tej chwili ka¿-
dy mo¿e przyjœæ i prosiæ o akta, i to dowolnej oso-
by, bez ¿adnych zezwoleñ. Tak brzmi w tej chwili
ustawa.)
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Ja mo¿e jestem za bardzo otwarty, ale jeœli ktoœ
zwraca siê do mnie i prosi o rekomendacjê, to za-
wsze takiej rekomendacji udzielam. Udziela³em
i nadal udzielam, bo studenci czy doktoranci ko-
rzystaj¹ z ró¿nych materia³ów, proszê pañstwa.
Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e to nie k³óci siê tutaj z ¿a-
dn¹… No, nie ma tu dla mnie problemu. Uwa¿am,
¿e w Polsce powinien byæ swobodny dostêp do akt,
z pewnymi zastrze¿eniami, zgodnie z przepisami
prawa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Profesorze, jak widzi pan sprzê¿enie ba-

dañ archiwów Instytutu Pamiêci Narodowej
z dzia³aniem Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu? Pan jest specjalist¹
w okreœlonej dziedzinie, w której toczy siê œledz-
two katyñskie, a co do niego kiedyœ by³ wniosek,
¿eby je rozszerzyæ na ogó³ zbrodni przeciwko naro-
dowi polskiemu na Wschodzie. Chodzi te¿ tutaj
o ludobójstwo z lat 1938–1939 w Rosji. PóŸniej, po
poleceniu umorzenia tego œledztwa za czasów pa-
na ministra Jaskierni, ono zosta³o od nowa rozpo-
czête za kolegi senatora Kieresa jako szefa Insty-
tutu Pamiêci Narodowej. Jak wygl¹da to sprzê¿e-
nie badañ historycznych z dzia³aniami Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu? Chodzi o takie ogólne spojrzenie, bo dopiero
bêd¹c w œrodku, mo¿e pan to wykorzystaæ. Ale ja-
ka jest pana wizja wzajemnego sprzê¿enia tego, co
robi Instytut Pamiêci Narodowej, z dzia³aniami
organu quasi-prokuratorskiego, maj¹cego samo-
dzielne uprawnienia, jakim jest Komisja Œcigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Szanowni

Pañstwo! Uwa¿am, ¿e powinna byæ œcis³a
wspó³praca miêdzy tymi pionami. Moim zdaniem
nadal potrzebne s¹ dzia³ania G³ównej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, zarówno dotycz¹ce zbrodni ze strony nie-
mieckiej, jak i tych ze strony sowieckiej. Uwa-
¿am, ¿e te dzia³ania s¹ potrzebne. Nie wszystkie
sprawy, tak jak pan senator tu powiedzia³, zo-

sta³y wyjaœnione, nie tylko sprawa katyñska, ró-
wnie¿ nie wszystkie sprawy dotycz¹ce zbrodni
niemieckich. Powinny one byæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Mówiê tu o so-
wieckich, szczególnie tych z roku 1938. Profesor
Andrzej Nowak ma parê publikacji na ten temat.)

Jestem za tym, ¿eby to dalej realizowaæ. I nie
tylko o te zbrodnie chodzi, bo przecie¿ one mia³y
miejsce tak¿e podczas wojny 1919–1920. A wiêc
dotyczy to akurat tej problematyki i tego okresu,
którym bardziej siê zajmujê. Wtedy równie¿ by³y
zbrodnie przeciwko Polakom i te¿ by³a prowadzo-
na dokumentacja przez stronê polsk¹, ale nie zo-
sta³o topóŸniej, z ró¿nych wzglêdów, przedsta-
wione. Do tego te¿ mo¿na wróciæ. Powinno to byæ
dokumentowane zarówno przez historyków, jak
i przez pion prokuratorski, a tak¿e dalej wyjaœ-
niane. I powinny byæ publikowane wyniki tych
badañ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Jako pierwszy by³ pan senator Iwan. Proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Profesorze, chcia³bym spytaæ pana o tro-

chê inn¹ sferê. Mówi pan tu o nauce, rozmawialiœ-
my w tej chwili o tym pionie dotycz¹cym zaga-
dnieñ zwi¹zanych ze œciganiem itd., ale jak pan
generalnie widzi rolê Instytutu Pamiêci Narodo-
wej w relacjach z szeroko rozumianym spo³eczeñ-
stwem? Bo to, o czym mówiliœmy w tej chwili, to s¹
bardzo potrzebne, wyspecjalizowane czêœci, ale
one s¹ raczej dla specjalistów, hermetyczne,
a mnie chodzi o relacjê: Instytut Pamiêci Narodo-
wej – szeroko rozumiane spo³eczeñstwo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Myœlê, ¿e przede wszystkim – i to zreszt¹ zosta-

³o zapisane w ustawie o Instytucie Pamiêci Naro-
dowej – jest to kwestia edukacyjna, czyli przedsta-
wianie wyników badañ pracowników Instytutu
Pamiêci Narodowej czy grup badawczych, które
s¹ z instytutem zwi¹zane. Czyli s¹ to kwestie do-
tycz¹ce wystaw, spotkañ z m³odzie¿¹, ró¿nego ty-
pu edukacyjnych elementów. I to, jak wiemy, do
tej pory by³o realizowane i jest te¿ bardzo dobrze
oceniane. Ja równie¿ to bardzo dobrze oceniam,
gdy¿ te elementy… No, po pierwsze, sam w tym
uczestniczy³em czy siê z tym spotka³em… Wiemy,
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¿e s¹ to przede wszystkim ró¿ne spotkania z m³o-
dzie¿¹, ¿e to jest przedstawianie materia³ów pub-
likowanych przez Instytut Pamiêci Narodowej
i rozsy³anych do szkó³. Czyli to jest w³aœnie poka-
zywanie wyników badañ zarówno poprzez publi-
kacje, jak i poprzez wystawy. Biuro Edukacji Pub-
licznej tak¹ dzia³alnoœæ realizowa³o, ja bardzo do-
brze to oceniam i jestem pod wra¿eniem tych do-
konañ.

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

Senator Leon Kieres:
Panie Profesorze, ja tylko bym nieœmia³o zwró-

ci³ uwagê, ¿e to 1 wrzeœnia 1939 r. jest t¹ dat¹,
która odnosi siê do zakresu dzia³alnoœci IPN.
A koñcowa data to 31 grudnia 1989 r. lub 7 maja
1990 r. – to gdy chodzi o s³u¿by specjalne, bo wte-
dy je zlikwidowano.

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus: Tak, tak.)

Ale ja chcia³bym zapytaæ pana jako historyka
o sprawê nastêpuj¹c¹. Pojawiaj¹ siê pogl¹dy – i s¹
one bardzo noœne, rozpowszechniane – ¿e archi-
wa IPN, zw³aszcza te wytworzone przez s³u¿by
specjalne PRL, to s¹ nic nieznacz¹ce œwistki pa-
pieru, ¿e s¹ to jakieœ materia³y wytwarzane w wy-
niku specjalnej gry prowadzonej miêdzy jedn¹
a drug¹ stron¹, ¿e obie strony rzekomo wiedzia³y,
i¿ prowadz¹ ze sob¹ tak¹ grê, niejako przy stoliku
kawiarnianym. Pojawiaj¹ siê wreszcie g³osy, ¿e
w ¿adnym wypadku nie mo¿emy tych dokumen-
tów uznawaæ za Ÿród³a informacji o polskiej histo-
rii, polskiej pamiêci. Jak pan odniós³by siê do tego
rodzaju pogl¹dów?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zbigniew Karpus:
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Nie zgadzam

siê ze stwierdzeniami, które pan tu przytoczy³.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy materia³ jest dla badacza,
w tym historyka, wa¿ny. Ja nie mam mo¿e a¿ tak
wielkiego doœwiadczenia, jeœli chodzi o sprawy
po 1945 r., ale w ogóle spuœcizny wszystkich
s³u¿b specjalnych – w tym równie¿ tych z okresu
II Rzeczypospolitej czy te¿ jeszcze z czasów car-
skich – s¹ podobne. Te wspomniane materia³y s¹

na pewno specyficzne, ale to nie znaczy, ¿e s¹ one
k³amliwe. Nad ka¿dym materia³em trzeba praco-
waæ, trzeba dokonaæ jego krytyki, tak jak to jest
realizowane w procesie naukowym, i dalej kon-
frontowaæ to z innymi materia³ami. Ja to w ten
sposób rozumiem. Tak to robi³em w odniesieniu
do czasów II Rzeczypospolitej, bo w tym przypad-
ku pracowa³em równie¿ na materia³ach s³u¿b
specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu polskiego.
I poprzez weryfikowanie tego z materia³ami in-
nych instytucji, równie¿ instytucji innych kra-
jów, w tym tak¿e Rosji sowieckiej, mo¿na dojœæ
do prawdy. Bo tylko poprzez konfrontacjê z ró¿-
nymi rodzajami Ÿróde³ badacz dochodzi do praw-
dy, która zreszt¹ jest tylko pewnym subiekty-
wnym spojrzeniem danego badacza – no ale ka¿-
dy z nas, proszê pañstwa, ma do tego prawo –
ukazywanym poprzez publikacjê jego badañ,
a nastêpnie jest to oczywiœcie poddawane kryty-
ce na otwartym rynku edukacyjnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wystarczy ju¿ py-

tañ.)
Nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê bardzo.
(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus: Dziêkujê.)

PoproszêpanaMotykê. Tomo¿enapocz¹tkuparê
s³ówwstêpu,apotembêd¹pytania.Proszêbardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Motyka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nazywam siê Grzegorz Motyka, jestem profeso-

rem Instytutu Studiów Politycznych w Polskiej
Akademii Nauk, wyk³adam te¿ na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Bardzo czêsto podkreœlam, tak ¿e
pozwolê sobie podkreœliæ równie¿ w tym wypad-
ku, ¿e jestem uczeniem profesora Tomasza
Strzembosza, pod jego kierunkiem pisa³em do-
ktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zajmujê siê najnowsz¹ histori¹ Polski i Ukrainy,
t¹ histori¹ po roku 1939, a tak¿e stosunkami pol-
sko-ukraiñskimi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ do pana pytania?
Proszê bardzo, pan senator Rachoñ.
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Senator Janusz Rachoñ:

Panie Profesorze, ja jestem pod ogromnym wra-
¿eniem pañskiego dorobku naukowego, a szczegól-
nie nagrody, jak¹ odebra³ pan z r¹k arcybiskupa
Józefa ¯yciñskiego – nagrody Memoria Iustorum.

W zwi¹zku z powy¿szym mam do pana pytanie:
jak pan pojmuje, jak pan postrzega w warsztacie
naukowym historyka interes narodowy? Czy
w ogóle jest coœ takiego? Czy mo¿e byæ coœ takiego?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Motyka:
Bardzo dziêkujê za to pytanie.
Ja myœlê, ¿e obowi¹zkiem historyka jest przede

wszystkim dbanie o odtworzenie rzeczywistoœci hi-
storycznej, dbanie o prawdê historyczn¹. To jest
podstawowy obowi¹zek historyka. Niew¹tpliwie je-
dnak jest tak – i warto sobie zdaæ z tego sprawê… A,
nie wspomnia³em o tym, ¿e w latach 2000–2007 by-
³em pracownikiem Instytutu Pamiêci Narodowej
i wówczas, mo¿na powiedzieæ, na w³asnej skórze
odczu³em efekty tej sprzecznoœci miêdzy obowi¹z-
kiem historyka, to znaczy, aby przedstawiaæ praw-
dê i tylko prawdê, a jednoczeœnie obowi¹zkiem
urzêdnika pañstwowego, który musi kierowaæ siê
racjami pañstwowymi, dobrem swojego pañstwa.
Otó¿ ja rozumiem to w taki sposób, ¿e zawsze
w swojej pracy badawczej stara³em siê oddzielaæ
kwestie, które, choæ moim zdaniem prawdziwe,
w oczach opinii publicznej mog³y byæ kontrowersyj-
ne. I dlategonaprzyk³adniektóreswojepublikacje –
w porozumieniu zarówno z prezesem Leonem Kie-
resem, jak i póŸniej z prezesem Januszem Kurtyk¹
– wydawa³em poza Instytutem Pamiêci Narodowej.
Robi³em tak dlatego, ¿e uwa¿a³em, i¿ ewentualna
dyskusja wokó³ danej publikacji nie powinna ob-
ci¹¿aæ Instytutu Pamiêci Narodowej. Uwa¿a³em, ¿e
nie powinno byæ tak, i¿ instytut, a wiêc pañstwo
polskie, w jakiejœ mierze, chocia¿by drobnej, bierze
odpowiedzialnoœæ zamojepogl¹dy. Powinnobyædla
opinii publicznej jasne i widoczne, ¿e to jest po pro-
stu mój pogl¹d jako naukowca. Tak to rozumiem.
Dziêkujê.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Chcia³bym zadaæ panu takie pytanie. Przeto-

czy³a siê, zw³aszcza na ³amach „Rzeczpospolitej”,
taka dosyæ dziwna dyskusja dotycz¹ca pana po-

gl¹dów na relacje ukraiñsko-polskie, a szczegól-
nie pana stosunku do rzezi wo³yñskiej. Co pan
myœli o tej dyskusji, która siê przetoczy³a? Na ile
ona opiera siê na emocjach? Zreszt¹ tam z jednej
strony jest ksi¹dz Zaleski i protesty przeciwko
próbom pojednania ukraiñsko-polskiego…

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Motyka:
Bardzo dziêkujê za to pytanie.
Muszê zacz¹æ przede wszystkim od tego, ¿e te-

matyka, któr¹ siê zajmujê, tematyka stosunków
polsko-ukraiñskich w czasie wojny i po wojnie, ze
wzglêdu na dramatyzm, na tragediê tysiêcy osób
pomordowanych, setek tysiêcy wypêdzonych
z w³asnych domów, do dzisiaj budzi ogromne emo-
cje. W zwi¹zku z tym ja w³aœciwie od samego po-
cz¹tku, ju¿ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
mia³em doœwiadczenia, ¿e ten sam tekst mo¿e byæ
traktowany przez niektórych badaczy polskich
i przez badaczy ukraiñskich zupe³nie inaczej. Mo-
gê jako przyk³ad wskazaæ mój referat z 1995 r. wy-
g³oszony na Ukrainie – w Polsce by³ on komento-
wany jako relatywizuj¹cy zbrodnie na Wo³yniu,
a w ukraiñskim tygodniku „Szach Peremohy” pisa-
no o nim, ¿e to by³a wypowiedŸ typowego niedou-
czonego polskiego szowinisty. A w nastêpnej gaze-
cie napisali, ca³kowicie to zmyœlaj¹c, ¿e po tej wy-
powiedzi studenci ukraiñscy w proteœcie wyszli
z sali. Tak ¿e ja rozumiem te emocje. I tylko mogê
ubolewaæ, ¿e jednoczeœnie jest tak, i¿ podczas ta-
kich dyskusji bardzo czêsto nie polemizuje siê
z tym, co rzeczywiœcie uwa¿am, tylko przypisuje mi
siê pogl¹dy, których nie mam. Jak mówi³em, ju¿
bodaj¿e dziesiêæ lat temu powiedzia³em w wywia-
dzie dla „Nowego Pañstwa” – a wiêc mo¿na to, ¿e
tak powiem, sprawdziæ w prasie – ¿e uwa¿am zbro-
dnie na Wo³yniu, czystki etniczne na Wo³yniu, za
spe³niaj¹ce kwalifikacjê prawn¹ ludobójstwa. Je-
dnoczeœnie uwa¿am, ¿e ze stron¹ ukraiñsk¹ trzeba
szczerze, otwarcie o tym rozmawiaæ i przekonywaæ
Ukraiñców do tego pogl¹du, ale te¿ nie nale¿y ocze-
kiwaæ, ¿e od razu w momencie rozpoczêcia dysku-
sji oni ten pogl¹d przyjm¹. Bo po ukraiñskiej stro-
nie – nie ma co tego ukrywaæ – jest ogromny dy-
stans. I niejednokrotnie jest traktowanie polskich
naukowców w taki sposób, ¿e je¿eli polski nauko-
wiec – tego doœwiadczy³em tak¿e na w³asnej skórze
– uwa¿a, ¿e to jest ludobójstwo, to ulega szanta¿o-
wi œrodowisk kresowych. Ostatnio nawet po ja-
kiejœ swojej wypowiedzi przeczyta³em w ukraiñ-
skiej prasie, ¿e ja domagam siê odszkodowañ od
Ukrainy dla tych, którzy zostali pomordowani, czy-
li zg³aszam roszczenia materialne wobec pañstwa
ukraiñskiego, co ju¿ by³o dla mnie zupe³nym za-
skoczeniem. To tyle. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Profesorze, jaki jest pana stosunek do lu-

stracji? Czy nale¿y ju¿ zamkn¹æ tê kwestiê, czy je-
dnak jest to wa¿ne dla spo³eczeñstwa, dla nauki?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Motyka:
Dziêkujê bardzo za to pytanie.
Ja uwa¿am, ¿e ta ustawa lustracyjna, która ak-

tualnie obowi¹zuje i która sk³ania osoby ubiega-
j¹ce siê o urz¹d publiczny, a wiêc tak¿e i mnie, do
z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego, powinna
byæ stosowana. Uwa¿am to za normalne, nie mam
z tego powodu jakiegokolwiek poczucia niespra-
wiedliwoœci. Tak ¿e – moim zdaniem – ta ustawa
powinna byæ w takim kszta³cie, w jakim jest, sto-
sowana, dalej byæ w u¿yciu. Jednoczeœnie uwa-
¿am, ¿e w pracach naukowych, bo to te¿ jest wa¿-
ne, warto oddzieliæ dwie kwestie, to znaczy, jes-
tem przeciwnikiem szukania w pracach nauko-
wych takiej taniej sensacji, na przyk³ad wychwy-
tywania agentów dla samego ich wychwycenia.
Uwa¿am, ¿e mo¿na ujawniaæ nazwiska osób, któ-
re rzeczywiœcie wspó³pracowa³y z re¿imem komu-
nistycznym, ale je¿eli czyni siê to w pracy nauko-
wej, to powinno to mieæ charakter pe³nej analizy
zjawiska.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Takie pytanie dodatkowe. Czy wed³ug pana

profesora œrodowiska naukowe wystarczaj¹co siê
oczyœci³y? Czy ta lustracja zosta³a tam przepro-
wadzona w³aœciwie i odpowiednio?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Grzegorz Motyka:
Panie Senatorze, odpowiem mo¿e w ten spo-

sób. Mia³em w swoim ¿yciu przyjemnoœæ praco-
waæ z ca³ym mnóstwem – pracowaæ, ale i uczyæ siê

od ca³ego mnóstwa – wspania³ych historyków,
profesora Ryszarda Torzeckiego, ju¿ nie¿yj¹cego
profesora Tomasza Strzembosza, œwiadomie wy-
mieniam tych profesorów, którzy ju¿ nie ¿yj¹.
Myœlê, ¿e polska nauka niezale¿nie od wielu s³a-
boœci wynikaj¹cych bardzo czêsto z biedy mate-
rialnej naprawdê ma wielu wspania³ych ludzi
i wola³bym wskazywaæ te przyk³ady polskiego do-
robku, moim zdaniem bardzo czêsto niedocenio-
nego. Móg³bym tu wymieniaæ d³ug¹ listê history-
ków, którzy naprawdê zrobili bardzo du¿o w spra-
wie ods³oniêcia prawdy o przesz³oœci.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nadaje siê pan na
polityka, bo ucieka pan od meritum.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê bardzo.
(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka: Dziêkujê
bardzo.)

Teraz poproszê pana profesora Or³owskiego.
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Có¿ mogê powiedzieæ?
Pierwsza sprawa to taka, ¿e przychodzê do pa-

nów jako przedstawiciel II Rzeczypospolitej, bo
mia³em piêæ lat, kiedy wybuch³a wojna. W zwi¹z-
ku z tym uwa¿am, ¿e taka osoba powinna byæ
w takim ciele doradczym w Instytucie Pamiêci Na-
rodowej, gdy¿ to, co mamy dobrego w pamiêci na-
rodowej, to jednak bardzo siê kojarzy z II Rzeczpo-
spolit¹.

Có¿, ja zajmujê siê histori¹ techniki i histori¹
nauki, miêdzy innymi dlatego, ¿e te sprawy s¹
bardzo niedoceniane w tradycyjnie uprawianej
historii w Polsce. My naprawdê nie orientujemy
siê, wykszta³cony Polak nie wie zupe³nie tego, ¿e
Polacy mieli bardzo du¿e osi¹gniêcia, szczególnie
w naukach przyrodniczych, ale tak¿e w dziedzinie
techniki. Na przyk³ad nie wie o czymœ, z czego po-
winniœmy byæ dumni, ¿e wk³ad Polski w doskona-
lenie sprzêtu przydatnego wojsku w czasie II woj-
ny œwiatowej by³ prawdopodobnie wa¿niejszym
wk³adem w zwyciêstwo sprzymierzonych ni¿ wy-
si³ek militarny Polski. Niektórzy twierdz¹, ¿e pa-
rokrotnie wiêkszy. Bo mo¿na by³o nawet odwa¿-
nych Polaków zast¹piæ na polu bitwy odpowied-
nio wiêksz¹ liczb¹ poborowych z innych nacji, ale
nie mo¿na by³o… Myœmy zrobili ca³y szereg zna-
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komitych wynalazków. To peryskop Gundlacha,
który by³ na ca³ym œwiecie stosowany, najlepszy
peryskop czo³gowy. Zygmunt Jelonek zrobi³ pier-
wsz¹ radiostacjê o oœmiu kana³ach, która by³a
u¿yta w czasie l¹dowania w Normandii, i jest jedy-
n¹ osob¹ wymienion¹ z nazwiska i imienia w roz-
kazie dziennym sprzymierzonych tego dnia. Ko-
sacki zrobi³ oœmiokrotnie wydajniejszy wykry-
wacz min. Lataj¹ce fortece mia³y, proszê pañ-
stwa, wyrzutniki bombowe zrobione przez Polaka.
To s¹ rzeczy, o których my sami nie wiemy, i czê-
sto opinia o nas jest zbli¿ona do naszej opinii o so-
bie, ¿e jesteœmy odwa¿nymi ¿o³nierzami, pijemy
bez k³opotów du¿o wódki i ca³ujemy panie w rêkê.
Taka jest potoczna opinia o Polakach i my sami
te¿ ulegamy tej opinii.

Otó¿, proszê pañstwa, myœlê, ¿e powinniœmy
równie¿ promowaæ siebie, jeœli chodzi o sprawy
intelektualne w tej dziedzinie. Dlatego, ¿e mamy
naprawdê du¿e osi¹gniêcia i to jest sprawa, któ-
rej nie nale¿y zaniedbywaæ. Organizowa³em ta-
kie sympozjum, które by³o zatytu³owane „Nau-
ka polska wobec totalitaryzmów” w 1994 r., zre-
szt¹ z udzia³em du¿ej liczby Polaków z Polonii
zagranicznej, z wa¿nymi uczestnikami. I na
przyk³ad w badaniu PRL zwracam uwagê na zu-
pe³nie inne sprawy ni¿ politycy, mianowicie na
to, ¿e w sytuacji, w której nie by³o gospodarki
rynkowej, tylko nakazowa, która w tak zwanych
normalnych krajach, tak to nazwijmy, normal-
nie dzia³a w sytuacji wojennej, wystêpowa³y pe-
wne patologie. Jedn¹ z nich by³a negatywna wy-
nalazczoœæ, która polega³a na przyk³ad na tym,
¿e zmniejszano wydajnoœæ maszyn sprowadza-
nych z Zachodu po to, ¿eby nie musieæ mieæ no-
wego planu, ale wykonywaæ z nadwy¿k¹ plan
poprzedni, celowo to robiono. Czy na przyk³ad
by³a taka sprawa, ¿e zrywa³o siê coœ takiego jak
spo³eczny podzia³ pracy, bo minister budowni-
ctwa mówi³, ¿e bêdzie dobrze, gdy¿ zaczynam
sam produkowaæ sobie maszyny budowlane,
czyli w ten sposób rezygnowa³ ze wspó³pracy
z przemys³em, uwa¿a³, ¿e to jest normalne. Otó¿
spo³eczny podzia³ pracy to jest, proszê pañstwa,
zasada cywilizacji i podstawa cywilizacji od cza-
su sumeryjskich. Ja uwa¿am, ¿e to by³o groŸ-
niejsze ni¿ wszelka represyjnoœæ, bo Asyryjczy-
cy byli pewnie bardziej represyjni, ale nie grozili
zerwaniem pewnych wiêzi cywilizacyjnych, co
uwa¿am za bardzo wa¿n¹ sprawê.

Ja na posiedzenie komisji przynios³em swoj¹
ostatni¹ ksi¹¿kê, która ma tytu³ „Polska przygoda
z technik¹. Wielkie i ma³e sukcesy polskich in¿y-
nierów, wynalazców i mened¿erów”, i uwa¿am, ¿e
w tym zakresie te¿ powinno siê prowadziæ bada-
nia, które mo¿na prowadziæ tak¿e na materia³ach
bêd¹cych w Instytucie Pamiêci Narodowej. Poza
tym chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e w 2005 r. zrobi-

³em eksperyment, który mnie kosztowa³ 50 z³, bo
tyle kosztuje zaœwiadczenie, ¿e cz³owiek jest nie-
karany, i poszed³em, nie prosz¹c nikogo o ja-
k¹kolwiek rekomendacjê, zg³osiæ siê na prezesa
IPN, oczywiœcie wiedz¹c, ¿e nie zostanê wybrany.
No i mia³em chyba niez³e… Zdaje siê ¿e pan mar-
sza³ek s³ucha³ mojego wyst¹pienia. Zakoñczy³o
siê ono tym, ¿e dziennikarze i goœcie klaskali mi
na stoj¹co, po czym nie dosta³em ¿adnego g³osu…
(weso³oœæ na sali) …czego siê zreszt¹ spodziewa-
³em… Nie no, bo chcia³em zobaczyæ, jak obywatel
mo¿e funkcjonowaæ…

(Rozmowy na sali)
Bardzo siê cieszê, uwa¿am, ¿e ka¿dy wyk³ad po-

winien mieæ równie¿ takie elementy, które bawi¹.
Ja oczywiœcie rozumiem, dlaczego tak siê sta³o.

Tak siê sta³o pewnie z powodu dobrej woli, bo ci,
którzy wiedzieli… Oni woleli nie dopuszczaæ ko-
goœ spoza.

Myœlê, ¿e ja nadal jestem obywatelem II Rzeczy-
pospolitej i nigdy siê jej nie sprzeniewierzy³em.
Poza tym cz³owiek w moim wieku prze¿y³ te wszy-
stkie epoki w PRL, których by³o parê. Ja mam na
przyk³ad wiêksze doœwiadczenie od m³odszych lu-
dzi w zakresie tego, co kiedy wypada³o, bo tu ju¿
by³o rozmaicie z tym wszystkim. Myœlê, ¿e taka
osoba by³aby tutaj po¿¹dana, po to, ¿eby nie do-
prowadzaæ do przesady w jakimkolwiek kierun-
ku, o, tak bym to nakreœli³. Bo bardzo bym nie
chcia³, ¿eby w zwi¹zku z niedobr¹ pras¹ IPN do-
sz³o do tego, ¿e zostanie zaprzepaszczony… Otó¿
meldujê pañstwu, ¿e je¿eli ja tam bêdê, to bêdê
usi³owa³…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pan
s¹dzi, ¿e prasa siê polepszy?)

Nie wiem. Ja w ka¿dym razie nie zamierzam ka-
pitulowaæ, bo polskoœæ to jest coœ takiego, z czego
ja osobiœcie jestem dumny, bêd¹c in¿ynierem,
a historykiem przez doktorat i, proszê pañstwa,
habilitacjê. Uwa¿am, ¿e my jednak bardzo siê ró¿-
niliœmy od innych krajów, na przyk³ad tym, ¿eœmy
siê przeciwstawili Hitlerowi. Nie tylko przeciwsta-
wili – myœmy nie poszli z Hitlerem podbijaæ Euro-
py, czego mieliœmy propozycjê i co by siê niew¹t-
pliwie uda³o. Trzykrotnie, Panie Marsza³ku, we-
d³ug tego, co ja wiem, o czym moje w³asne bada-
nia… Dobre badania.

Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e tak czêsto ata-
kowani, zreszt¹ jeœli chodzi od przedwojenne
sprawy, to w jakimœ sensie s³usznie, w zwi¹zku
z antysemityzmem… To przecie¿ polskie pañstwo
podziemne by³o jedyn¹ si³¹, która zorganizowa³a
tak¹ rzecz, jak misja Karskiego. Przecie¿ myœmy
siê starali, ¿eby ta sprawa by³a nag³oœniona, co by
uratowa³o kilkadziesi¹t tysiêcy ¯ydów, którzy do-
browolnie przyjechali za niemieckimi namowami,
¿eby gdzieœ przeczekaæ wojnê. Ja sam zna³em
cz³owieka, który spotka³ takiego ¯yda z Holandii
i mu mówi³: Panie, co pan robi? A tamten uwa¿a³,
¿e on w³aœnie robi dobrze, jedzie z walizami i w fu-
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trze z rodzin¹, ¿eby przeczekaæ. A wiêc misja Kar-
skiego by³a bardzo… No, œwiadczy o tym, ¿e jedy-
ne wtedy nasze oficjalne przedstawicielstwo zro-
bi³o wiêcej ni¿ ktokolwiek inny. Tylko ¿e by³o nie-
stety za s³abe, ¿eby tê sprawê, ¿e tak powiem, na-
g³oœniæ. Nie wiem, dlaczego BBC o tym nie mówi-
³o, ja nie potrafiê tego w ¿aden sposób zrozumieæ,
bo mogli powiedzieæ, ¿e jak donosi polski wy-
wiad…

To jest tyle. Oczywiœcie jestem gotów odpowia-
daæ na ka¿de pytanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Profesorze, dziêkujê bardzo.
S¹ ju¿ pierwsze pytania. Senator Rachoñ, se-

nator Ryszka… Kto jeszcze chcia³by zadaæ pyta-
nie? I senator Bender.

Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Profesorze, czy w trakcie swojej dzia³al-

noœci naukowej zajmowa³ siê pan… czy bada³ pan
przypadek profesora Jana Czochralskiego? Je¿eli
tak, to chcia³bym us³yszeæ pañsk¹ opiniê na te-
mat tej postaci.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Znam przypadek profesora Czochralskiego.

Profesor Czochralski by³ bardzo wa¿n¹ osob¹
w nauce niemieckiej. W 1928 r. na zaproszenie
profesora Moœcickiego przyjecha³ do Polski. S¹ ta-
kie pog³oski, ¿e byæ mo¿e wspó³pracowa³ z polskim
wywiadem, ale to nie jest potwierdzone. Nawet roz-
mawia³em kiedyœ z ludŸmi, którzy siê zajmuj¹
sprawami wywiadu przedwojennego, i pyta³em,
czy mogliby to sprawdziæ. Profesor Czochralski
w czasie okupacji by³ w bardzo specyficznej sytua-
cji, dlatego ¿e zna³ bardzo blisko wielu Niemców,
którzy przyje¿d¿ali wtedy do okupowanej Warsza-
wy. Nadzorowa³ szko³ê, która powsta³a wówczas
z Politechniki Warszawskiej. Wiadomo, ¿e wie-
dzia³, i¿ tam siê produkuje amunicjê dla AK. Có¿
wiêcej… No, dzia³a³ bardzo na korzyœæ Polski, orga-
nizowa³ w Zachêcie wieczorki literackie itd. i pew-
ne takie dosyæ wyj¹tkowe w warunkach okupacyj-
nych elementy ¿ycia kulturalnego. Profesor Czo-
chralski po wojnie próbowa³ podj¹æ pracê na poli-
technice. Wtedy zosta³ przez senat politechniki uz-
nany za osobê, której sobie profesorowie nie ¿ycz¹.

W roku 1994 ponownie próbowano podj¹æ uchwa-
³ê w sprawie profesora Czochralskiego i podjêto
uchwa³ê zadziwiaj¹c¹, wewnêtrznie sprzeczn¹, bo
z jednej strony powiedziano: jesteœmy dumni z do-
robku naszego kolegi pana Czochralskiego,
a z drugiej strony stwierdzono, ¿e nie ma powodu
robiæ reasumpcji tamtej uchwa³y, która go wyklu-
cza³a z grona profesorów. O ile wiem, Politechnika
Warszawska ma ochotê zaj¹æ siê t¹ spraw¹ i nawet
proszono mnie o to, ¿ebym zorganizowa³ w Instytu-
cie Historii Nauki, gdzie jestem profesorem stale
jeszcze, razem z panem rektorem Wróblewskim,
taki zespó³, który by pos³u¿y³ jako grupa eksper-
tów dla senatu politechniki. Ale sprawa jest oczy-
wiœcie trudna, bo jest wielow¹tkowa. Jedni mówi¹:
no dobrze, ale jednak kontaktowa³ siê z Niemcami.
No jak on siê móg³ wtedy nie kontaktowaæ z Nie-
mcami? Mówi¹, ¿e wiedzia³…

Senator Janusz Rachoñ:
Dziêkujê bardzo. Jeœli pan marsza³ek pozwoli…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pozwalam,

tak.)
Ja tylko chcia³bym dodaæ, poinformowaæ kole-

¿anki i kolegów, którzy mog¹ o tym nie wiedzieæ, ¿e
Jan Czochralski jest twórc¹ technologii wytwarza-
nia monokryszta³ów. Na jego technologii pracuje
do dzisiaj ca³e Silicon Valley. Bez tej technologii nie
mielibyœmy komputerów. Dziêkujê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Tak, to jest jeden z najwa¿niejszych polskich

wynalazców…
(Senator Janusz Rachoñ: Dziêkujê bardzo, o to

mi chodzi³o.)
Oczywiœcie. Ja myœla³em, ¿e panu chodzi o te

sprawy polityczne.
(Senator Janusz Rachoñ: Dok³adnie, chodzi³o

o to, czy by³ kolaborantem, czy nie. Dziêkuje
bardzo.)

W mojej ksi¹¿ce on jest przedstawiany jako je-
den z najwa¿niejszych wynalazców polskich.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Odchodzimy od monokryszta³ów.
Teraz pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, skoro wspomnia³ pan o Janie

Karskim, to chcia³bym znaæ pañsk¹ opiniê o wy-
powiedzi ministra Bartoszewskiego w „Die Welt”,
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¿e w czasie wojny bardziej trzeba by³o siê baæ
s¹siadów Polaków ni¿ Niemców.

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Przepra-
szam, czyja to jest opinia?)

To jest w tej chwili bardzo g³oœna sprawa. Mini-
ster Bartoszewski da³ taki wywiad o Karskim,
o swojej znajomoœci z Karskim w czasie wojny
i tam powiedzia³ tak¹ trochê bulwersuj¹c¹…

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Nie znam tej wypowiedzi.
Ja przet³umaczy³em w okresie podziemia

ksi¹¿kê Karskiego o Rzeczpospolitej w polityce
wielkich mocarstw „Od Wersalu do Ja³ty”. Ale to
jest ta warszawska, nie ta krakowska… Myœmy to
wczeœniej wydali, krakowskie wydanie ukaza³o
siê wtedy, kiedy powsta³ rz¹d Mazowieckiego,
wiêc trochê póŸniej. Mia³em przyjemnoœæ rozma-
wiaæ z Karskim przez oko³o pó³torej godziny w Wa-
szyngtonie. Nie we wszystkim siê zgadzaliœmy, ale
myœlê, ¿e ksi¹¿ka, któr¹ wyda³ Karski, absolutnie
oparta tylko na faktach, mo¿e tylko raz widaæ pe-
wien jego brak sympatii do ministra Becka, o tak
bym to powiedzia³, bo poza tym jest to bardzo zo-
biektywizowana rzecz, powinna byæ bardziej na-
g³oœniona, bo œwietnie pokazuje, jak to siê wszyst-
ko robi³o.

Nie znam tamtej wypowiedzi, wiêc tutaj… Ja
w ogóle nie jestem politykiem.

(Senator Czes³aw Ryszka: To jest wypowiedŸ
sprzed kilku dni, tak ¿e byæ mo¿e…)

Tak, przepraszam.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Profesorze, chyba bêdê wyrazicielem zda-

nia szeregu osób, ¿e bêdzie pan mia³ u nas lepsz¹
passê i ¿e uzyska nie jeden g³os, a trochê wiêcej…

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Nie
wiem, doœwiadczenia mam s³abe…)

Miejmy tak¹ nadziejê.
(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Poza tym
dziewczyny trochê mniej do mnie lgn¹, wiêc…)

Panie Profesorze, mo¿e siê myl¹… Prawda?
(Weso³oœæ na sali)
(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Pewnie
tak…)

Profesorze, idzie mi o tak¹ rzecz. Pan jest spe-
cjalist¹ od historii nauki, techniki w szczególno-
œci, ale w tym instytucie takie materia³y bêd¹ sto-
sunkowo nieliczne. Ale mog¹ byæ… Wiemy, ¿e
w okresie PRL ludzie, którzy byli nieraz w ró¿nych
relacjach z w³adz¹, ale bêd¹cy Polakami z urodze-
nia, chcieli coœ w technice polskiej zrobiæ. Podob-
no nawet czyniono coœ, ¿eby i atomistykê nasz¹
rozwin¹æ. Tych materia³ów nie bêdzie jednak du-
¿o. Czy pan skupi siê tylko na takich sprawach,
czy jednak pójdzie troszkê dalej?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Wie pan, ja uwa¿am, ¿e œwiadomy polski oby-

watel powinien szerzej patrzeæ na sprawy. I tak siê
staram…

(Senator Ryszard Bender: Ale ci¹gnie wilka do
lasu.)

Muszê panu powiedzieæ, ¿e kiedyœ mi propono-
wano, ju¿ po czasach dzia³alnoœci podziemnej,
czy bym nie zaj¹³ siê polityk¹. Ja powiedzia³em:
skoro siê robi normalniej, to ja wolê robiæ to, na
czym siê znam i co lubiê. Uwa¿am, ¿e jeœli chodzi
o IPN, to teraz zrobi³o siê trochê niebezpiecznie…
S¹dzê, ¿e taka osoba jak ja mo¿e doprowadziæ do
tego, ¿eby konkretna sprawa by³a za³atwiona roz-
s¹dnie, bez przesady w ¿adn¹ w stronê, bo…

(Senator Ryszard Bender: I utrzymaæ…)
Zdecydowanie, tak.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê za tê seriê pytañ.
Pan marsza³ek Borusewicz.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Podczas swoich badañ napotyka³ pan na pew-
no jakieœ dylematy dotycz¹ce osi¹gniêæ technicz-
nych i kwestii moralnych. Nie pan, tylko… Chodzi
o pana badania dotycz¹ce innych dokonañ, ta-
kich jak… Ta sprawa, o któr¹ pan senator Rachoñ
pyta³, chyba nie do koñca jest wyjaœniona.

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
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Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Sprawa
Czochralskiego?)

Tak. Ale ja pana chcia³bym zapytaæ o to, czy pan
coœ wie na temat twórcy polskich zag³uszarek Ra-
dia Wolna Europa? To by³ wybitny specjalista…

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Nie,
o tym nie wiem.)

To by³a wybitnie sprawna konstrukcja i to by³a
polska konstrukcja. Nie spotka³ siê pan z tym?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Nie, nie spotka³em siê, ale z przyjemnoœci¹ siê

spotkam…
(Weso³oœæ na sali)
To znaczy, wie pan…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ten okres nieste-

ty ju¿…)
Z przyjemnoœci¹ zbadam tê sprawê. Chcê po-

wiedzieæ, ¿e…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. Ja panu

dostarczê informacjê na ten temat.)
Bêdê bardzo wdziêczny, Panie Marsza³ku. Ja

staram siê robiæ wszystko bez hurrapatriotyzmu.
Odnotowujê osi¹gniêcia bez wzglêdu na to, jak¹
postawê moraln¹ ktoœ prezentuje, chocia¿ to te¿
jest wa¿ne. Prawda? Jestem jednak bardzo daleki
od rozg³aszania osi¹gnieæ Polaków, przereklamo-
wywania, bo to jest, tak uwa¿am, bardzo z³a poli-
tyka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania? Pan senator Piesiewicz.
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: To chyba anegdota

o tej zag³uszarce, ¿e to Polak wymyœli³…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, to prawda.)

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Ja siê przys³uchujê wypowiedziom pana profe-

sora z fascynacj¹ dla pana zainteresowañ, ponie-
wa¿ bardzo ma³o jest takich osób, które dotykaj¹
tego rodzaju problemów z punktu widzenia badañ
historycznych. Mam jednak pewien dylemat pole-
gaj¹cy na tym, ¿e… Oczywiœcie pana doœwiadcze-
nie, pana piêcioletni wiek w 1939 r., jest dosyæ is-
totne, ale wydaje mi siê, ¿e nie najwa¿niejsze. Naj-
wa¿niejsze jest, abyœmy zag³osowali na tê osobê,
która z punktu widzenia funkcjonowania Instytu-
tu Pamiêci Narodowej ma najlepsze przygotowa-

nie. I oto wczeœniej mieliœmy dwóch historyków
z ogromnym dorobkiem, którzy w badaniach hi-
storycznych zajmuj¹ siê w istocie tym okresem,
do badania którego jest powo³any Instytut Pamiê-
ci Narodowej z mocy ustaw. Prawda? Pan siê za-
jmuje czymœ innym.

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Nieko-
niecznie…)

Zadam panu pytanie, które bêdzie zmierza³o do
tego, ¿eby pan rozwia³ moje w¹tpliwoœci. Bardzo
czêsto w sposób zdawkowy, powiedzia³bym, œlado-
wy… Pewne zdarzenia ca³y czas s¹ okryte pewn¹
tajemnic¹, badania czy przedsiêwziêcia polskich
naukowców w okresie realnego socjalizmu, dziêki
którym mieli oni pewne osi¹gniêcia, które nastêp-
nie by³y detonowane przez Wielkiego Brata. To jest
bardzo ciekawy fragment historii Polski okresu
PRL, bardzo ma³o rozpoznany historycznie, bardzo
ma³o opisany, a pasjonuj¹cy. Na przyk³ad w okre-
sie lat siedemdziesi¹tych gdzieœ w Bieszczadach
podejmowane by³y próby zwi¹zane z nowoczes-
nym uzbrojeniem. Kwestia konstruowania przez
Polaków rakiet, co póŸniej by³o likwidowane, zaga-
dnienie laseru i przypadek dziwnej œmierci jednego
z uczestników tych badañ w £odzi. To jest bardzo
ciekawy fragment historii PRL. Bo mówi siê, ¿e ten
to siê zapisa³ do PZPR, ale czêsto to by³ kamufla¿.
Jednoczeœnie te osoby w powi¹zaniu z pewnymi
decydentami prowadzi³y jakieœ zakumulowane
badania. To jest swoista tabula rasa, nieopisany
fragment polskiej nauki w okresie realnego socja-
lizmu. I wydaje mi siê, ¿e gdyby pan na ten temat
coœ powiedzia³, to zyska³by pan troszeczkê wiêcej
ni¿ na tym spotkaniu i wyk³adzie, kiedy pan chcia³
zostaæ prezesem IPN.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Panie Senatorze, w roku 1983 zamieœci³em

w „Przegl¹dzie Technicznym” artyku³ pod tytu-
³em: „Technika w PRL. Postêp czy upadek?”. Roz-
wa¿a³em w nim i jedn¹, i drug¹ stronê. Tym zaga-
dnieniom poœwiêcam równie¿ du¿e rozdzia³y
w mojej „Historii techniki polskiej” i w ksi¹¿ce,
o której wspomnia³em przed chwil¹: „Polska przy-
goda z technik¹”. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e aktual-
nie kierujê grantem, który polega na opracowaniu
du¿ego s³ownika biograficznego, powiedzmy,
science and technology, bo chodzi o nauki przyro-
dnicze i technikê. Tam równie¿ uwzglêdniamy
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sprawy dotycz¹ce PRL, dotycz¹ce takich wypad-
ków, o jakich pan senator mówi³. Bo rzeczywiœcie
by³y takie wypadki i to zarówno w lotnictwie, doty-
czy³y te¿ rakiet… Opracowuj¹ to specjaliœci da-
nych dyscyplin…

(SenatorKrzysztofPiesiewicz: Lasery, radary itd.)
Tak. Ja jestem tym cz³owiekiem, który musi

z³o¿yæ tysi¹c mniej wiêcej biogramów, od botaniki
po elektronikê, wiêc…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: To jest w ogóle
nieopisane.)

Tak. Gdyby pan rzuci³ okiem na mój ¿yciorys
naukowy, to jest w nim wiele rzeczy, które o te
problematykê tr¹caj¹. „Nauka polska wobec tota-
litaryzmów” to by³o sympozjum przeze mnie orga-
nizowane i tam pojawi³y siê bardzo ciekawe tema-
ty. Podobny projekt zrobiliœmy z okazji siedem-
dziesiêciolecia powstania Polish University Colle-
ge w Londynie, który przygotowywa³ zdemobilizo-
wanych Polaków do ¿ycia na emigracji. Du¿y arty-
ku³ na temat osi¹gniêæ polskich w czasie II wojny
œwiatowej drukowa³em kiedyœ we „Wprost”. To s¹
historie zupe³nie nieznane. Brytyjczycy to prze-
milczeli, w PRL tych ludzi, ¿e tak powiem, nie
traktowano jak swoich, bo oni nie powrócili. Mil-
czano na ten temat, a to s¹ rzeczy, które naprawdê
warto zg³êbiæ. Wie pan, PRL nie tylko z polityki siê
sk³ada³, równie¿ z kultury.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja tylko uzu-
pe³niê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Dlatego o to pytam, bo nikt jeszcze nie dotkn¹³

problematyki, ile polska nauka straci³a w wyniku
systemu totalitarnego. Prawda? Ilu by³o naukow-
ców, którym zablokowano mo¿liwoœæ rozwoju…

(Senator Ryszard Bender: Racja.)
(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Boles³aw Or³owski: Tak jest.
To prawda, oczywiœcie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Profesorze, z wielkim zainteresowaniem

s³uchamy pañskiego wyk³adu na temat tego,
czym pan profesor siê zajmowa³ i zajmuje, ale
chcia³bym zapytaæ, jaka jest pana profesora wizja
funkcjonowania Instytutu Pamiêci Narodowej,

w szczególnoœci czy pan profesor uwa¿a, ¿e Insty-
tut Pamiêci Narodowej powinien kontynuowaæ
sw¹ pracê w takim kszta³cie, w jakim teraz j¹ wy-
konuje, czy te¿ uwa¿a pan, ¿e powinno dojœæ do
jakichœ zmian. Jak pan widzi swoj¹ pracê w Insty-
tucie Pamiêci Narodowej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Boles³aw Or³owski:
Wtedy, kiedy nie zosta³em prezesem, zostawi-

³em memoria³ dla prezesa i nawet prezes Kurtyka
kiedyœ siê ze mn¹ spotka³, ¿eby porozmawiaæ, czyli
go przeczyta³. Co wtedy sugerowa³em? Na przyk³ad
sugerowa³em, ¿eby… Poniewa¿ wizytówka jest ta-
ka, ¿e to jest stra¿nik brzydkich spraw z czasów
PRL, zaproponowa³em badania dotycz¹ce tych Po-
laków, którzy odmówili przyjêcia nagród pañstwo-
wych, co bez wzglêdu na to, czy mieli racjê, czy jej
nie mieli, pokazuje ³adn¹ cechê charakteru, praw-
da. Bo je¿eli ktoœ nie przyjmuje nagrody, pieniê¿-
nej, wysokiej – a by³o ponad trzysta takich przy-
padków, proszê pana – to jest to, uwa¿am, bardzo
ciekawe. I, moim zdaniem, tacy ludzie stanowiliby
dobry rezerwuar dla kadry polityków, chocia¿ pew-
nie teraz s¹ ju¿ za starzy. Ale ciekawe by³oby to
przedstawiæ i opisaæ, nawet im siê to nale¿y.

(Senator Ryszard Bender: Daæ medialny przy-
k³ad nawet.)

I do tego ³adny przyk³ad, do którego nikt nie
siêga… Bo to nie jest donoszenie na kogoœ czy coœ
takiego. Ja myœlê, ¿e w ogóle ludziom, którzy za-
chowywali siê przyzwoicie i, ¿e tak powiem, tracili
na tym, jesteœmy winni jakoœ to kontynuowaæ.
Byæ mo¿e nasza zmiana w tej sztafecie jest dosyæ
s³aba, prawda, bo nie stoimy przed jakimiœ dra-
matycznymi wyborami, ale przecie¿ byli ludzie,
którzy robili mnóstwo… I pewna kontynuacja, pe-
wna tradycja jest absolutnie konieczna, jest zna-
cznie lepsza ni¿ uleganie nowinkom i jakimœ spra-
wom, które… Na czym polega nowoczesnoœæ? No-
woczesnoœæ polega na uleganiu przes¹dom, które
nie maj¹ patyny dziejów – tak to wygl¹da.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
Zapraszam teraz pana profesora Waldemara

Rezmera. Proszê bardzo.
Pozwolê sobie na jedn¹ uwagê. Pan profesor

Rezmer urodzi³ siê tego samego dnia, co ja. W tej
chwili siê tego dowiedzia³em, patrz¹c na ¿yciorys.
Proszê bardzo o prezentacjê.
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Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Waldemar Rezmer:

Panie Marsza³ku, dziêkujê za tê informacjê,
bardzo siê cieszê, ¿e jesteœmy z tego samego dnia.

Dobry wieczór. Szanowni Pañstwo, nazywam
siê Waldemar Rezmer, jestem profesorem zwy-
czajnym w Instytucie Historii i Archiwistyki Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od
1993 r. kierujê Zak³adem Historii Wojskowej.
Przez dwie kadencje, w latach 2002–2008, by³em
dziekanem Wydzia³u Nauk Historycznych tego¿
uniwersytetu. By³ to jeden z najwiêkszych wy-
dzia³ów UMK, na którym by³o prawie cztery ty-
si¹ce studentów i oko³o trzystu pracowników. Ten
wydzia³ by³, i jest, jak ju¿ powiedzia³em, wizytów-
k¹ uniwersytetu.

Zajmujê siê histori¹ najnowsz¹ i histori¹ woj-
skow¹, szczególnie histori¹ Wojska Polskiego i si-
³ami zbrojnymi s¹siadów Polski oraz konfliktami
zbrojnymi, które Wojsko Polskie prowadzi³o
w XX wieku. Swoj¹ uwagê koncentrujê nie tylko
na niemieckich si³ach zbrojnych, ale tak¿e na si-
³ach zbrojnych naszych wschodnich s¹siadów –
chodzi o Ukrainê, Bia³oruœ, Rosjê i Litwê. Za za-
s³ugi dla rozwoju kontaktów polsko-litewskich,
za propagowanie litewskiej historii wojskowej
w Polsce, a polskiej na Litwie dwa lata temu Senat
Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie obda-
rzy³ mnie godnoœci¹ doktora honoris causa tego¿
uniwersytetu.

Prowadzi³em kilka du¿ych projektów badaw-
czych dotycz¹cych II wojny œwiatowej, ale i okresu
miêdzywojennego, przez kilkanaœcie lat by³em
najpierw cz³onkiem, a póŸniej wraz z panem pro-
fesorem Zaszkilniakiem ze Lwowa wspó³organi-
zatorem seminarium polsko-ukraiñskiego „Pol-
ska – Ukraina: trudne pytania”, którego zadaniem
by³o przeanalizowanie i wyjaœnienie bolesnych
spraw, które pojawi³y siê i by³y w XX wieku.

Có¿ mogê jeszcze dodaæ? Ewentualnie, uprze-
dzaj¹c pytanie, które tu pada³o, jak widzê IPN,
mogê powiedzieæ tylko w ten sposób. Szanowni
Pañstwo, w Polsce jest kilkadziesi¹t oœrodków,
które prowadz¹ badania archiwalne i historycz-
ne; IPN nie powinien byæ nawet jednym z tych kil-
kunastu, które s¹ bardzo dobre, jest to bowiem
instytut specyficzny, którego celem ma byæ nie
tylko prowadzenie badañ, nie tylko gromadzenie,
porz¹dkowanie i udostêpnianie akt, ale tak¿e sze-
roko rozumiana edukacja, nie tylko polskiego
spo³eczeñstwa, ale tak¿e, w miarê naszych mo¿li-
woœci, s¹siadów. Uwa¿am, ¿e w³aœnie IPN jest t¹
instytucj¹, która powinna prowadziæ to, co rozu-
miemy jako politykê historyczn¹. Z moich obser-
wacji wynika, ¿e nasi s¹siedzi, czy na Zachodzie,
czy na Wschodzie, tak¹ politykê prowadz¹, a bar-

dzo czêsto my jesteœmy w defensywie, czyli reagu-
jemy, gdy coœ siê zdarzy.

Instytut Pamiêci Narodowej, szczególnie jego
rada otrzyma teraz kompetencje, które sprawi¹,
¿e bêdzie mog³a inicjowaæ, proponowaæ, wspieraæ
te wszystkie badania i te wszystkie akcje czy wy-
dawnictwa i publikacje – to, co ja okreœlam w³aœ-
nie aktywn¹ polityk¹ polsk¹, aktywn¹ polityk¹ hi-
storyczn¹ – które… Chodzi o to, ¿eby ona by³a
efektywna, ¿ebyœmy – z ubolewaniem to powiem –
nie mówili tylko o polityce historycznej, ale ¿ebyœ-
my j¹ realizowali. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana profesora, Wysoki Se-

nacie?
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, pytanie mo¿e osobiste, ale

tu nie chodzi o to, ¿e chcê w coœ wnikaæ, tylko
chcê siê dowiedzieæ… Mianowicie pan by³ do
1981 r. nauczycielem historii w szko³ach œre-
dnich w Gdyni…

(Kandydat na Cz³onka Rady Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Waldemar Rezmer: Tak.)

…a potem, kiedy inni cierpieli w stanie wojen-
nym, pan b³yskawicznie, w ci¹gu dwóch lat zrobi³
doktorat.

Tak ¿e mam pytanie: jak uda³o siê to panu zro-
biæ?

I jeszcze pytanie dotycz¹ce tematu wojskowo-
œci. Powiedzmy, musia³ pan mieæ bardzo dobre
kontakty z ludŸmi, którzy akurat ciemiê¿yli na-
ród.

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Waldemar Rezmer:
Panie Senatorze, w moim ¿yciorysie jest osiem

lat, które musia³em… to znaczy, z du¿¹ przyjem-
noœci¹ wtedy pracowa³em jako nauczyciel historii
w szko³ach œrednich w Gdyni, w szkole przyzak³a-
dowej Stoczni Marynarki Wojennej, pó³ roku p³y-
wa³em na statku, to by³o .

Dlaczego? Otó¿ tak siê zdarzy³o, ¿e gdy koñczy-
³em studia, zaproponowano mi asystenturê. Kiedy
koñczy³em ju¿ pracê magistersk¹, okaza³o siê, ¿e
etatu nie ma, wiêc musia³em pójœæ… I, tak jak po-
wiedzia³em, pracowa³em w ró¿nych instytucjach.
Z tym ¿e we mnie jest pewna niepokora i jeœli ktoœ
uwa¿a, ¿e z jakichœ powodów siê nie nadajê, ¿e cze-
goœ nie mogê, to ta niepokora mnie mobilizuje. Tak

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.
Powo³anie cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 223



wiêc korzystaj¹c z tego, ¿e pracowa³em w szkole,
wszystkie wakacje, wszystkie ferie wykorzystywa-
³em na zbieranie materia³ów do rozprawy doktor-
skiej; w tych latach utrzymywa³em te¿ kontakt
z moim promotorem. Kiedy nast¹pi³y wydarzenia
sierpniowe w latach 1980–1981 – ja tutaj pewnoœci
nie mam, ale byæ mo¿e moja osoba ju¿ nie by³a
wa¿na, by³y inne wa¿niejsze sprawy – i jesieni¹ og-
³oszono, a dok³adnie we wrzeœniu 1981 r., konkurs
na obsadzenie stanowiska asystenta, to ja siê zg³o-
si³em. Maj¹c praktycznie… Praca doktorska zosta-
³a ju¿ oddana, by³a u mojego szefa i ja ten konkurs
wygra³em. Tak ¿e w 1981 r. zosta³em zatrudniony
na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana profesora?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja mam pytanie.)
Pan senator Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Czy pan profesor by³ cz³onkiem PZPR, czy nie?

Kandydat na Cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Waldemar Rezmer:
By³em cz³onkiem PZPR, tylko i wy³¹cznie cz³on-

kiem, nawet nie by³em w egzekutywie podstawo-
wej organizacji partyjnej. By³em tylko cz³onkiem.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Do którego roku?)
Do 1989 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana profesora? Dziê-

kujê bardzo.
Proszê pañstwa, og³aszam pó³ godziny przerwy

i dok³adnie o godzinie 22.00 spotykamy siê na tej
sali. 22.00, czyli dwadzieœcia dziewiêæ minut.
I chcê przypomnieæ, ¿e odbêdzie siê tajne g³oso-
wanie za pomoc¹ znanego Wysokiemu Senatowi
oprzyrz¹dowania.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 31
do godziny 22 minut 07)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Rozpoczynamy obrady.
Szanowni Pañstwo, mamy lekkie opóŸnienie.
Bardzo proszê o zajêcie swoich miejsc.
Jest póŸno, ale mo¿e uda nam siê dzisiaj prze-

prowadziæ g³osowania.

Chcê panów zmotywowaæ… a wygodniej jest mi
siedzieæ.

(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Przypominam: rozpoczynamy obrady.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie powo-

³ania cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu. Senat podejmuje uchwa³ê w tej
sprawie w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy
ustawowej liczby senatorów.

S³ucham, wniosek formalny? Bo tylko taki mo-
¿e byæ.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, pytanie.
Jeszcze nie rozpoczê³o siê g³osowanie, dlatego
chcia³bym zadaæ pytanie.)

Pytanie do kogo?
(Senator Stanis³aw Karczewski: Do marsza³ka,

je¿eli mo¿na.)
Do marsza³ka? Proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ w imieniu swoim i w imie-

niu klubu, czy wszyscy kandydaci, którzy zostali
zg³oszeni, spe³niaj¹ wszystkie wymogi ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Takie by³o za³o¿enie i nikt nie œmia³by dopuœciæ

do tego, ¿eby sta³o siê inaczej. Poza tym, to ani
prezydium, ani marsza³ek nie decydowali o tym,
tylko komisja, która pozytywnie zaopiniowa³a
wszystkich kandydatów.

(G³os z sali: Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, tak?)

Tak,komisjaprawcz³owieka,czylimerytoryczna.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-

znaczam senatorów sekretarzy: pana senatora
S³awomira Kowalskiego, pana senatora Walde-
mara Kraskê i pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego.
Przypominam, ¿e g³osowanie tajne przeprowa-

dza siê przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³o-
sowania. Za chwilê wyznaczeni do przeprowadze-
nia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze
rozdadz¹ pañstwu senatorom karty do g³osowa-
nia tajnego. Zosta³y na nich umieszczone nazwis-
ka wszystkich zg³oszonych kandydatów.

(Rozmowy na sali)
Wszczê³am procedurê g³osowania.
Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego,

mo¿na postawiæ najwy¿ej dwa znaki „X”. Karta,
na której postawiono wiêcej ni¿ dwa znaki „X”, bê-
dzie traktowana jako g³os niewa¿ny.

Senator mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu albo byæ
przeciwko wszystkim kandydatom, wtedy pozo-
stawia pust¹ kartê, nie stawiaj¹c ¿adnego zna-
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ku „X”. Taka karta bêdzie liczona jako g³os wa¿ny.
Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego pañ-
stwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej…

(Senator Czes³aw Ryszka: Pani Marsza³ek!)
(G³osy z sali: Pani Marsza³ek!)
…bêd¹ wrzucaæ karty do urny.
(G³os z sali: Jesteœmy w trakcie g³osowania.)
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-

radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Proszêuprzejmiepanówsenatorówsekretarzy…
(Senator Czes³aw Ryszka: Pani nie chcia³a

mnie dopuœciæ do g³osu. A ja mam pytanie, mia-
nowicie czy pani marsza³ek ma œwiadomoœæ, ¿e
kandydaci dope³nili wszystkich oœwiadczeñ, to
znaczy…)

(G³os z sali: Mamy g³osowanie.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale g³osowanie bê-

dzie niewa¿ne, je¿eli któryœ z kandydatów
wspó³pracowa³ na przyk³ad ze s³u¿bami specjal-
nymi.)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze! Panie Senatorze! Panie Sena-

torze!
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê… Chwileczkê!
(Rozmowy na sali)
Drodzy Pañstwo, pozwólcie…
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji, której przewodnicz¹cym jest pan Stanis³aw
Piotrowicz, w sprawie kandydatów na cz³onków
Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu po-
zytywnie zaopiniowa³a kandydatury – czytam
z druku nr 1116A – panów Zbigniewa Karpusa,
Grzegorza Motykê, Boles³awa Or³owskiego, Wal-
demara Rezmera. Taka jest procedura.

Proszê pañstwa, pozostaje nam teraz przy-
st¹piæ do g³osowania.

Bardzo proszê sekretarzy o rozdawanie kart do
g³osowania. Bardzo proszê.

(Rozmowy na sali)
Nie, ju¿ nie bêdzie t³umaczenia. Bardzo proszê

o rozdawanie. Bardzo proszê o rozdawanie, potem
bêdzie odczytywanie…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale g³osowanie bê-
dzie niewa¿ne.)

Bêdzie…
(G³osy z sali: Bêdzie, bêdzie.)
Proszê pañstwa, chcê wyjaœniæ, ¿e wszyscy

z panów z³o¿yli oœwiadczenia lustracyjne – jeszcze
raz to powtarzam.

(Senator Ryszard Bender: To istotne.)

Procedura by³a stopniowa. Przeszli panowie
weryfikacjê zgodnie z nasz¹ ustaw¹…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marsza³ek,
ju¿ nie musi pani wyjaœniaæ, wszystko jest jasne.)

(Senator Czes³aw Ryszka: I o to ja pyta³em.)
To dziêkujê uprzejmie. Rozdajemy karty! Proszê

siê skupiæ na kartach. Proszê zag³osowaæ i zaraz…
Czy ju¿ wszyscy otrzymali karty? Nie, jeszcze ja

jej nie mam.
Czy wszyscy z pañstwa otrzymali kartê do g³o-

sowania? Wszyscy, tak? Bardzo proszê pana se-
natora sekretarza o odczytywanie nazwisk i…

(Rozmowy na sali)
Drodzy Pañstwo! Proszê senatora sekretarza

Waldemara Kraskê o odczytywanie kolejno na-
zwisk senatorów, zaœ pañstwa senatorów, po wy-
czytaniu ich nazwisk, proszê o wrzucanie do urny
wype³nionych kart do g³osowania tajnego.

Bardzo proszê.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Micha³ Ludwik Boszko
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
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Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Leszek Marian Piechota
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Henryk Stok³osa
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak

Jan Wyrowiñski
Alicja Maria Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³o-

sy? To koñczymy. Dziêkujê bardzo.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
22.30. Przerwa na obliczenie g³osów i sporz¹dze-
nie protoko³u.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 18
do godziny 22 minut 30)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Szanowni Pañstwo, bardzo przepraszam, ale

musimy przed³u¿yæ przerwê o piêæ minut. Prze-
d³u¿am przerwê do godziny 22.35.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 30
do godziny 22 minut 35)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: powo³anie cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 3 marca

2011 r. w sprawie powo³ania cz³onków Rady In-
stytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyzna-
czeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadze-
nia g³osowania tajnego sekretarze: senator Tade-
usz Gruszka, senator Waldemar Kraska i senator
S³awomir Kowalski stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu
tajnym w sprawie powo³ania cz³onków Rady In-
stytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oddano
87 g³osów, w tym 87 g³osów wa¿nych. Wymagana
bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wynosi 44. Za wy-
borem Zbigniewa Karpusa g³osowa³o 38 senato-
rów. Za wyborem Grzegorza Motyki g³osowa³o
47 senatorów. Za wyborem Boles³awa Or³owskie-
go g³osowa³o 50 senatorów… (Oklaski) …Za wy-
borem Waldemara Rezmera g³osowa³o 32 senato-
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rów. Wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów
uzyskali: Grzegorz Motyka i Boles³aw Or³owski…
(oklaski) …Warszawa, dnia 3 marca 2011 r.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci.

Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powo³ania cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 15 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
powo³uje w sk³ad Rady Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu pana Grzegorza Motykê i pana
Boles³awa Or³owskiego.

Zapraszam pana Grzegorza Motykê i pana Bo-
les³awa Or³owskiego.

Proszê o powstanie. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê panom bardzo.
Pozosta³ympanomrównie¿serdeczniedziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Drodzy Pañstwo, ju¿ po wyborach, wiêc bardzo

proszê wyciszyæ emocje. Jest bardzo póŸna godzi-
na, tak ¿e to od pañstwa zale¿y…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
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 1107Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra
Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na posiedze-
niu w dniu 3 marca rozpatrzy³y wnioski zg³oszone
w toku debaty w dniu 3 marca nad ustaw¹ o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw i przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi
nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki drug¹,
trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹,
dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pozosta³y senator sprawozdawca chce je-

szcze zabraæ g³os?
Nie chce.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby za-
pis windykacyjny móg³ byæ sporz¹dzony w do-
wolnej formie, a nie tylko w formie aktu nota-
rialnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 132)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga poprawia przepis, który wy-

maga u¿ycia czasu przesz³ego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 133)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia usuwa w¹tpliwoœci interpre-

tacyjne i wskazuje, ¿e przepis ma zastosowanie do
przedmiotu maj¹tkowego, który mia³ byæ obci¹¿o-
ny ograniczonym prawem rzeczowym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 134)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹ i dziewi¹t¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki czwarta i dziewi¹ta
uzupe³niaj¹ przepis, uwzglêdniaj¹c zasady te-
chniki prawodawczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 135)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa przepis, który przy

okazji tej nowelizacji wprowadza³by nowe okreœ-
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lenie „organ w³adzy publicznej” tylko w jednej je-
dnostce redakcyjnej kodeksu cywilnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 136)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki szósta i dziesi¹ta maj¹ charakter re-

dakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 137)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki siódma i ósma zmierzaj¹ do sformu-

³owania przepisu zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 138)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zosta³a przeg³osowana

³¹cznie z poprawk¹ czwart¹, a poprawka dziesi¹ta
³¹cznie z poprawk¹ szóst¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 139)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu ustawy skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji i zobowi¹za³ te komisje
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje
siê ono w druku nr 1118X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

Proszê sprawozdawcê, senatora Piotra Zientar-
skiego, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisje na wspólnym posiedzeniu ustosunko-

wa³y siê do wniosków zg³oszonych w toku dysku-
sji w drugim czytaniu i popar³y wszystkie osiem
wniosków. Wnosz¹ o ich przyjêcie przez Senat
wraz z projektem ustawy oraz projektem uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Piotr Zientarski chce jeszcze za-

braæ g³os jako wnioskodawca?
(Senator Piotr Zientarski: Dziêkujê.)
Dziêkujê uprzejmie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
i zarazem wnioskodawcy, senatora Piotra Zien-
tarskiego, w zwi¹zku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Piotr Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, skoro nie bêdzie wchodziæ do

spadku zapis mortis causa, to czy bêdzie zaliczany
na poczet udzia³u spadkowego, w sytuacji gdy ten
obdarowany bêdzie wchodzi³ w sk³ad spadkobier-
ców ogólnych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê, pan senator Zientarski.
(Senator Piotr Zientarski: Mogê z miejsca?)
Z miejsca, z miejsca, bardzo proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Zasada jest taka, ¿e darowizna na wypadek
œmierci nie wchodzi do spadku, z tym ¿e jest tam
okres, jeœli dobrze pamiêtam, dziesiêcioletni…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jest zaliczana na
poczet udzia³u.)

Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli jest i tu, i tu.)
Nie, nie jest zaliczana.
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie jest zaliczana.)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Nie jest zaliczana.
Dziêkujê uprzejmie.
Wiêcej chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, druk nr 1118X, a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci, druk
nr 1118, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza wprowadza do ustawy d³u¿-
szy termin do ¿¹dania uznania za bezskuteczn¹
czynnoœci prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli
w wypadku darowizny na wypadek œmierci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 g³osuj¹cych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 140)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 g³osuj¹cych senatorów wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 141)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 142)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby mo¿li-

we by³o rozwi¹zanie umowy darowizny na wypa-
dek œmierci z powodu nadzwyczajnej zmiany sto-
sunków równie¿ na podstawie powództwa wnie-
sionego po œmierci darczyñcy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 g³osuj¹cych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 143)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta skreœla przepisy, które maj¹

na celu ograniczyæ odpowiedzialnoœæ obdarowa-
nego za d³ugi spadkowe i dopuœciæ tylko w przy-

padku, gdy egzekucja skierowana przeciw spad-
kobiercom i zapisobiorcom windykacyjnym oka¿e
siê bezskuteczna, oraz wy³¹czyæ odpowiedzial-
noœæ obdarowanego za zachowek, je¿eli darczyñ-
ca oœwiadczy, ¿e darowizna zosta³a dokonana ze
zwolnieniem z obowi¹zku doliczenia do spadku
i umowa zosta³a zawarta przed wiêcej ni¿ dwoma
laty, licz¹c wstecz od dnia otwarcia spadku.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 144)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta wprowadza wyj¹tek w sto-

sunku do obdarowanych na wypadek œmierci
cudzoziemców, dla których zezwolenie na naby-
cie nieruchomoœci nie mia³oby charakteru ter-
minowego.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 145)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uzupe³nia ustawê o przepi-

sy, na podstawie których osoba, na rzecz której
w postêpowaniu egzekucyjnym zosta³a prze-
s¹dzona w³asnoœæ, naby³a nieruchomoœæ bez ob-
ci¹¿eñ, w tym praw wynikaj¹cych z umowy daro-
wizny na wypadek œmierci.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 146)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do tego, aby notariusz

nie by³ p³atnikiem podatku od darowizny na wy-
padek œmierci.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 147)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek
oraz nad projektem uchwa³y w sprawie wniesie-
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nia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisje pro-
ponuj¹, ¿eby Senat upowa¿ni³ pana senatora Pio-
tra Zientarskiego do reprezentowania Senatu
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 148)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw i pod-
j¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
przedstawionego przez komisje projektu ustawy
o zmianie ustawy…

(G³os z sali: Nie, nie.)
Zakoñczyliœmy…
(G³os z sali: Zakoñczyliœmy ca³y punkt.)
No tak, zakoñczyliœmy ten punkt, a teraz przy-

stêpujemy do g³osowania… A, przepraszam. To
gdzie to jest…

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1099Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Stanis³awa Bi-
sztygê o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy³a

zg³oszone poprawki. Poprawki te mia³y charakter
merytoryczny, doprecyzowuj¹cy, porz¹dkuj¹cy,
a tak¿e eliminowa³y ryzyko w¹tpliwoœci interpre-
tacyjnych. Komisja Gospodarki Narodowej reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjêcie poprawek pier-
wszej, czwartej, pi¹tej i szóstej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê uprzejmie.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Wnioski w trakcie dyskusji, przy-

pomnê, zg³osili: Stanis³aw Bisztyga, W³adys³aw
Ortyl, W³adys³aw Dajczak. Czy panowie chc¹ za-
braæ g³os? Nie? Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i czwart¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawkami drug¹ i trzeci¹. Po-
prawki pierwsza i czwarta modyfikuj¹ definicjê
pojêcia „nowa technologia”, zastêpuj¹c w niej
okreœlenie „nieopatentowana wiedza techniczna”
okreœleniem „know-hou”… „know-hau”…

(G³os z sali: Hau-hau.)
(Weso³oœæ na sali)
Hau-hau, tak.
…Oraz dodaj¹ do ustawy definicjê pojêcia

„wartoœci niematerialne i prawne”. Dodawana de-
finicja nie obejmuje swoim zakresem nieopaten-
towanej wiedzy technicznej.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa-
³o. (G³osowanie nr 149)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka pi¹ta usuwa z ustawy zbêdny przeci-

nek.
Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 4 –

przeciw. (G³osowanie nr 150)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta eliminuje…
(Rozmowy na sali)
Matko…
(G³os z sali: Szacunek dla pani marsza³ek.)
Poprawka szósta eliminuje z przepisu fragment

niemaj¹cy wartoœci normatywnej.
Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 151)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 152)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o niektórych formach wspierania dzia³al-
noœci innowacyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 1112Z.

Proszê sprawozdawcê senatora W³adys³awa Si-
dorowicza o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia reko-

mendujê Wysokiemu Senatowi przyjêcie popra-
wek pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, pi¹tej,
szóstej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, je-
denastej, dwunastej, trzynastej, czternastej, piêt-
nastej, szesnastej, siedemnastej, osiemnastej,
dziewiêtnastej i dwudziestej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê uprzejmie.
Czy pan senator W³adys³aw Sidorowicz chce je-

szcze zabraæ g³os jako wnioskodawca?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Bardzo dziê-

kujê.)
Dziêkujê œlicznie.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza dotyczy zakresu przekazy-
wanych obowi¹zkowo ministrowi zdrowia infor-
macji przez kandydatów na stanowisko prezesa
urzêdu. Poprawka wy³¹cza informacjê o zasobach
materialnych kandydata, uznaj¹c, ¿e z punktu
widzenia pe³nienia przysz³ej funkcji prezesa urzê-
du nie s¹ one istotne.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.

Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za, 1 –
przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 153)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do doprecyzowania

terminologicznego ustawy.
Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 154)
Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do wyeliminowania

niejasnoœci dotycz¹cych udostêpnienia przez pre-
zesa urzêdu aktualnej charakterystyki produktu
leczniczego oraz charakterystyki produktu lecz-
niczego weterynaryjnego. W¹tpliwoœci wzbudza³
termin publikacji oraz kwestia, czy przepis ten
odnosi siê do pierwszej zatwierdzonej przez urz¹d
charakterystyki, czy te¿ do charakterystyki, która
podlega³a zmianom.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 155)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do dookreœlenia

przepisów dotycz¹cych grup eksperckich bê-
d¹cych podmiotami opiniodawczymi powo³ywa-
nymi w przypadku z³o¿onej problematyki w za-
kresie dzia³ania komisji, które tak¿e s¹ podmiota-
mi opiniodawczo-doradczymi. Poprawka okreœla
formê wydawania opinii przez grupê eksperck¹
oraz ogranicza dowolnoœæ w powo³ywaniu grup
eksperckich, podporz¹dkowuj¹c je potrzebom
komisji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 156)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter uœciœlenia doty-

cz¹cego oœwiadczeñ o braku konfliktu interesów,
które sk³adaj¹ kandydaci na cz³onków komisji
i grup eksperckich, oraz wymaganych od nich in-
formacji po ich powo³aniu na cz³onka komisji
i grupy eksperckiej. Ponadto uœciœla siê przepis,
wskazuj¹c na odpowiednie stosowanie do cz³on-
ków komisji i grup eksperckich przepisów art. 24
k.p.a., odnosz¹cych siê do wydawania decyzji,
których te podmioty nie bêd¹ wydawaæ – dlatego
bezpoœrednie stosowanie k.p.a. nie jest mo¿liwe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 157)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do zawê¿enia zakre-

su zakazu o charakterze antykorupcyjnym. Zaka-
zy dotycz¹ce zarówno przedmiotu oraz okreœlone-
go zakresu dzia³ania, jak i wspó³dzia³ania z okreœ-
lonymi podmiotami s¹ na³o¿one przez ustawê na
prezesa urzêdu, wiceprezesów, pracowników
urzêdu oraz osoby zwi¹zane z urzêdem umowami
cywilnoprawnymi, a tak¿e cz³onków komisji
i grup eksperckich, ponadto obejmuj¹ ma³¿on-
ków wszystkich wymienionych podmiotów. Po-
prawka eliminuje zakaz dotycz¹cy ma³¿onków,
uznaj¹c go za zbyt daleko id¹cy.

Poprawka osiemnasta stanowi konsekwencjê
poprawki szóstej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 2 –

przeciw. (G³osowanie nr 158)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma wprowadza nowy rodzaj

aktywnoœci zawodowo-gospodarczej, który
zgodnie z celem uregulowania art. 9, tak zwa-
nego antykorupcyjnego, tak¿e powinien zo-
staæ objêty rygorami tego artyku³u. Dotyczy on
osób zwi¹zanych z urzêdem lub wspó³pracu-
j¹cych z nim, aby nie mog³y byæ wspólnikami
osobowych spó³ek prawa handlowego prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie opisanym
w art. 9 ust. 1 pkt 1.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 159)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma tak¿e dotyczy zakazów

o charakterze antykorupcyjnym, o których mó-
wi art. 9 ustawy. Poprawka eliminuje jeden
z zakazów, to jest pozostawanie w stosunkach
osobistych, które mog³yby wywo³aæ podejrze-
nie o stronniczoœæ w zakresie rozstrzygniêæ.
Uznaje siê, ¿e jest to materia zbyt ocenna i nie-
dookreœlona.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 2 –

przeciw. (G³osowanie nr 160)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do uœciœlenia

w ustawie, ¿e zakaz maj¹cy zapewniæ bezstron-
noœæ, zawarty w art. 9 w ust. 1 w pkcie 7, nie doty-
czy pozostawania przez prezesa, wiceprezesa,
pracowników urzêdu czy osoby wspó³pracuj¹ce
z urzêdem w ka¿dym stosunku prawnym, czyli ta-
kim, ¿e rozstrzygniêcia mog¹ mieæ wp³yw na pra-
wa lub obowi¹zki wynikaj¹ce z tego stosunku, ale
w stosunku prawnym ze stron¹ postêpowania.
Wówczas dopiero zostanie spe³niony cel zawarty
w tym przepisie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 161)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta uzupe³nia przepis doty-

cz¹cy obowi¹zku sk³adania oœwiadczenia o braku
konfliktu interesów o sankcjê karn¹ za z³o¿enie
nieprawdziwego oœwiadczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 162)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki jedenasta, dwunasta i trzynasta roz-

szerzaj¹ obowi¹zek informowania o zaistnieniu
okolicznoœci wskazuj¹cych na konflikt interesów
tak¿e na prezesa urzêdu i wiceprezesa. Poprawki,
uzupe³niaj¹c przepis o wskazany kr¹g podmiotu,
rozci¹gaj¹ na te osoby sankcje za niedope³nienie
obowi¹zku informacyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 163)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta ma na celu okreœlenie

odes³ania przepisów ustawy do przepisów niebê-
d¹cych przepisami prawa powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
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Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –
przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 164)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do doprecyzowa-

nia zakresu finansowania badania klinicznego,
dokonywanego przez sponsora tak¿e w zakresie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej zwi¹zanych z prowa-
dzeniem badania klinicznego nawet wtedy, gdy
nale¿¹ do tak zwanych œwiadczeñ gwarantowa-
nych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 165)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta ma na celu zawê¿enie za-

kresu dokumentacji medycznej badania klinicz-
nego obowi¹zkowo sporz¹dzanej w jêzyku pol-
skim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 166)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma na celu dostosowa-

nie krêgu podmiotów obowi¹zanych do respekto-
wania wymagañ o charakterze antykorupcyjnym
do stanu prawnego sprzed wejœcia w ¿ycie ustawy
do istniej¹cego po wejœciu w ¿ycie nowych przepi-
sów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 167)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ osiemnast¹ g³osowaliœmy ju¿

³¹cznie z poprawk¹ szóst¹.
Poprawka dziewiêtnasta ujednolica przepisy

przejœciowe i dostosowuj¹ce.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 168)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka dwudziesta zmierza do przesuniêcia
o miesi¹c wejœcie w ¿ycie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 169)
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 jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 170)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Urzêdzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej oraz ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publi-
cznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 1114Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Mieczys³awa
Augustyna o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Po³¹czone
Komisje Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
rekomenduj¹ przyjêcie poprawek pierwszej i dru-
giej oraz od czwartej do trzynastej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chc¹

jeszcze zabraæ g³os? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
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w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do skrócenia
z trzech do dwóch miesiêcy okresu, w którym
mo¿na pobieraæ zasi³ek okresowy niezale¿nie od
dochodu uzyskanego z zatrudnienia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 171)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki drugiej wyklucza g³osowa-

nie nad poprawk¹ trzeci¹.
Poprawka druga ma na celu wprowadzenie

ograniczenia wyp³acania zasi³ku okresowego,
niezale¿nie od dochodu uzyskanego z zatrudnie-
nia, nie czêœciej ni¿ raz na dwa lata.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 172)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do skrócenia

z trzech do dwóch miesiêcy okresu, w którym
mo¿na pobieraæ zasi³ek celowy, niezale¿nie od do-
chodu uzyskanego z zatrudnienia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za, 7 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 173)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do zawê¿enia krêgu

podmiotów uprawnionych do prowadzenia ro-
dzinnego domu pomocy dla osób starszych i nie-
pe³nosprawnych, przyjmuj¹c, ¿e gwarancje lep-
szej opieki zapewni¹ organizacje po¿ytku publi-
cznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za, 2 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 174)

Poprawka zosta³a przyjêta.

Nad poprawkami szóst¹ i trzynast¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie.

Poprawka szósta zmierza do zapewnienia gmi-
nom wiêkszej elastycznoœci we wprowadzaniu no-
wego standardu zatrudniania pracowników so-
cjalnych. Poprawka trzynasta stanowi konsek-
wencjê poprawki szóstej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o sie od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 175)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu zapewnienie

spójnoœci terminologicznej w ustawie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 176)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu zapewnienie w³a-

œciwego odes³ania w ustawie oraz uzupe³nienie
przepisu dotycz¹cego prowadzenia przez Central-
n¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ rejestru wydanych
certyfikatów superwizora pracy socjalnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 177)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do uporz¹dkowa-

nia uregulowañ ustawy, przenosz¹c do ustawy
przepisy zamieszczone w zakresie upowa¿nienia
do wydania rozporz¹dzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 178)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i dwunast¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie.
Poprawka dziesi¹ta wprowadza przepis prze-

jœciowy maj¹cy na celu zagwarantowanie naby-
tych uprawnieñ, to jest ukoñczenie studiów po-
dyplomowych uwzglêdniaj¹cych okreœlone mi-
nimum programowe, jako równoznacznych
z wymagan¹ przez ustawê specjalizacj¹ z zakre-
su organizacji pomocy spo³ecznej. Poprawka
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dwunasta stanowi konsekwencjê poprawki
dziesi¹tej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 179)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu doprecyzowa-

nie pojêæ ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 180)
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 jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 181)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej oraz ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o p³atnoœciach w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego oraz
niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1113A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(Rozmowy na sali)
Panowie, g³osujemy.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 182)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o p³atnoœciach w ramach systemów wspar-
cia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu
by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w której wnosi o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek. To jest druk senacki nr 1100A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 32

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 183)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uposa¿eniu by³ego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykony-
waniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi,
broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a pro-
jekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek. To jest druk senacki nr 1128A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 184)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o broni i amunicji
oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz wyro-
bami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzêdzie
Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o prze-
budowie i modernizacji technicznej oraz finanso-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a pro-
jekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawki do ustawy – druk nr 1108A.
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W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez Komisjê Obrony Narodowej po-
prawk¹.

Poprawka zmierza do uzupe³nienia przepisu
o brakuj¹ce wytyczne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³ od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 185)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê…

(G³os z sali: Nie, nie, teraz g³osowaliœmy nad
poprawk¹.)

Przepraszam.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³ od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 186)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej
oraz ustawy o przebudowie i modernizacji techni-
cznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u o wybu-
chowych pozosta³oœciach wojennych do Konwen-
cji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych
broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿a-
ne za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub ma-
j¹ce niekontrolowane skutki (Protokó³ V), spo-
rz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Obrony Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. To druki senackie
nr 1109A i 1109B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 187)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u o wybuchowych pozosta³oœciach wo-
jennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu
u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które
mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne
cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki
(Protokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie dnia 28 li-
stopada 2003 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji sporz¹dzonego
w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r. Protoko³u zmienia-
j¹cego Konwencjê o wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej w sprawach podatkowych, sporz¹dzo-
n¹ w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w którym wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To s¹ druki
senackie nr 1110A i 1110B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 g³osuj¹cych wszyscy byli za. (G³osowa-

nie nr 188)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r. Pro-
toko³u zmieniaj¹cego Konwencjê o wzajemnej po-
mocy administracyjnej w sprawach podatkowych,
sporz¹dzon¹wStrasburgudnia25stycznia1988r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tów opinii o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci
projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ organiza-
cjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe do-
tycz¹ce niektórych produktów rolnych („rozpo-
rz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji ryn-
ku”), KOM (2010) 799.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projektach opinii oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
opinii.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-
jektu opinii obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionych przez wnioskodawców projek-
tów opinii wprowadzi³y do nich poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat jednolitego projektu opinii
z druku nr 1115/1117S.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem opinii.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

projektu opinii?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 g³osuj¹cych wszyscy byli za. (G³osowa-

nie nr 189)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ opiniê o niezgodnoœci z zasad¹ pomoc-
niczoœci projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ or-
ganizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó-
³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych
(„rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji
rynku”), KOM (2010) 799.

(Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e w przysz³ym tygodniu jest

Dzieñ Kobiet. (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci nieruchomoœci.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek,
w kwestii formalnej. Mo¿na?)

(Senator Piotr Zientarski: Nie w trakcie g³oso-
wania.)

Informujê, ¿e to jest sytuacja…
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek, ja

w sprawie formalnej…)
Panie Senatorze, zwracam uwagê, ¿e jesteœmy

w toku g³osowania, w zwi¹zku z tym…
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, Pani Marsza³ek,

ale aparatura…)
…¿adne wnioski formalne nie s¹ przyjmowane.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-

jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projek-
tu ustawy wprowadzi³y do niego poprawki i wno-
sz¹ o przyjêcie przez Senat jednolitego projektu
ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy – druk
nr 970S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Leona Kieresa do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy oraz

projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 2 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 190)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczyste-
go w prawo w³asnoœci nieruchomoœci i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy. (Oklaski)

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Leona Kieresa do reprezentowania
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek siedemdziesi¹tego pier-
wszego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego. Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿
piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹
byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu,
przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bê-
d¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego
posiedzenia Senatu. Marsza³ek odmówi przyjê-
cia 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 oœ-
wiadczeniem senatorskim nie przeprowadza siê
dyskusji.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os? Bardzo proszê.

Dobrze, mo¿e…
(G³os z sali: Senator Stok³osa chce zabraæ g³os.)
Aha, przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Pan Henryk Stok³osa. Zapraszam.

Senator Henryk Stok³osa:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Rz¹d Donalda Tuska, jego propagandowe tuby

chwal¹ siê zasiêgiem i zakresem budowy i moder-
nizacji dróg w naszym kraju. Ka¿dy kilometr od-
dawany jest z propagandowym zadêciem, z udzia-
³em licznym notabli z Warszawy oraz mediów.

Nikt jednak nie mówi i nie pisze o niskiej jako-
œci wykonywanych prac, o inwestycyjnym ba³aga-
nie, który panuje na budowach, oraz o braku ko-
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ordynacji miêdzy projektantami, inwestorami
a wykonawcami, co skutkuje marnowaniem pie-
niêdzy podatnika oraz œrodków unijnych.

Na fakt ten zwrócili mi uwagê moi wyborcy,
którzy jako przyk³ad patologii, o których wspo-
mnia³em na wstêpie, przytoczyli sprawê remon-
tu drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznañ – Pi³a.
Jeden z projektantów remontu tej drogi wymyœli³
umiejscowienie na niej wysepek, które u³atwia-
³yby przejœcie przez ni¹ pieszych. To szlachetny
i s³uszny zamiar, tylko ¿e owe wysepki umiejsco-
wiono poza miejscami zabudowanymi, otoczono
wysokimi krawê¿nikami, a poza tym nie oœwiet-
lono ich.

Rezultat tak wykonanej modernizacji opisa³
w liœcie do mnie jeden z u¿ytkowników tej drogi.
Ja przytoczê fragment tego listu. „Jecha³em do
Poznania. By³a mniej wiêcej szósta rano, by³o
ciemno i pada³ deszcz. Dwadzieœcia jeden kilome-
trów przed Obornikami wjecha³em przednim le-
wym ko³em na krawê¿nik wysepki, na której by³
nieoœwietlony znak – bia³a strza³ka na niebieskim
tle. Tak wysoki krawê¿nik na œrodku drogi spowo-
dowa³ urwanie lewego wahacza i to przy prêdkoœci
60 km na godzinê. Przed oderwaniem siê ko³a
uchroni³o mnie tylko to, ¿e moje auto ma podwój-
ne wahacze. Mimo wszystko dalsza jazda by³a nie-
mo¿liwa i by³em zmuszony prosiæ o odholowanie
mojego auta do warsztatu w Obornikach”.

Mój wyborca postanowi³ naprawiæ auto na swój
koszt, a nastêpnie ubiegaæ siê o odszkodowanie
u w³aœciciela drogi, czyli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. I w tym momencie
zaczê³a siê tak charakterystyczna dla naszego
kraju biurokratyczna karuzela. Nikt nie chcia³
przyznaæ siê do winy, nikt nie chcia³ wzi¹æ odpo-
wiedzialnoœci za b³êdy pope³nione w trakcie reali-
zacji inwestycji, a w konsekwencji nikt nie chcia³
pomóc temu cz³owiekowi. Od owego wydarzenia
min¹³ ju¿ kwarta³, a poszkodowany œle pisma od
Annasza do Kajfasza, bez ¿adnego rezultatu. Po
trwaj¹cej kilka tygodni wymianie pism z General-
n¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad oraz ko-
lejnymi zak³adami ubezpieczeniowymi, stanê³o
na tym, ¿e, zdaniem specjalistów z Towarzystwa
Ubezpieczeñ „InterRisk”, które ubezpiecza inwe-
stora, odpowiedzialnoœci¹ za szkodê nale¿y obar-
czyæ pilsk¹ firmê, czyli wykonawcê przebudowy
tego odcinka drogi krajowej nr 11. Firma ta jest
ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeñ „Ergo
Hestia”. Specjaliœci z firmy „Ergo Hestia” odrzuca-
j¹ roszczenia mojego wyborcy, argumentuj¹c to
jak nastêpuje: „Nie znajdujemy podstaw do przy-
jêcia odpowiedzialnoœci cywilnej po stronie na-
szego ubezpieczonego, a tym samym naszej odpo-
wiedzialnoœci odszkodowawczej. Z informacji
uzyskanej od ubezpieczonego wynika, ¿e wyso-
koœæ przedmiotowego krawê¿nika zgodna jest

z projektem budowy niniejszej wysepki. W zwi¹z-
ku z powy¿szym stoimy na stanowisku, i¿ przy-
czyna tego zdarzenia nie le¿y po stronie naszego
ubezpieczonego”.

Spór ten trwa nadal, a mój wyborca, nie chc¹c
ju¿ czekaæ na rozstrzygniêcie, wyst¹pi³ na drogê
s¹dow¹, nara¿aj¹c siebie i podatników na dalsze
koszty. A wszystko z powodu niechlujstwa i ba³a-
ganu panuj¹cego powszechnie w polskich insty-
tucjach i urzêdach. W efekcie coœ, co mia³o s³u¿yæ
ludziom, ich wygodzie i bezpieczeñstwu, sta³o siê
powodem zagro¿eñ i udrêki, a winnych nie ma.

Oœwiadczenie to sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka w nadziei, ¿e trafi ono na biurko ministra
infrastruktury, a ja rych³o uzyskam odpowiedŸ,
która usatysfakcjonuje mojego wyborcê i pozwoli
mu wybrn¹æ z niezawinionych przezeñ k³opotów.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Sadowskiego. Przypominam o piêciominutowym
limicie czasowym.

(Senator S³awomir Sadowski: Postaram siê
zmieœciæ…)

Nie w¹tpiê w to.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Oœwiadczenie kierujê do pani Jolanty Fedak,

minister pracy i polityki spo³ecznej.
Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani minister z zapytaniem,

czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia œrodków Fun-
duszu Pracy w roku 2011 na aktywne formy prze-
ciwdzia³ania bezrobociu w województwie warmiñ-
sko-mazurskim.

Jak pani zapewne wiadomo, w wymienionym
województwie od wielu lat jest najwy¿sza stopa
bezrobocia w kraju, mo¿na te¿ zauwa¿yæ znacz-
n¹ tendencjê wzrostow¹ bezrobocia rejestro-
wanego. Œrodki z Funduszu Pracy przyznawa-
ne w latach 2006–2010 pozwala³y podejmowaæ
efektywne dzia³ania na rynku pracy, aktywizo-
waæ wiêksz¹ liczbê bezrobotnych i w ten sposób
³agodziæ skutki bezrobocia. Wzrost nak³adów
z Funduszu Pracy na aktywizacjê zawodow¹
powodowa³ spadek liczby bezrobotnych, umo¿-
liwia³ te¿ przekwalifikowanie osób zwalnia-
nych z pracy lub zagro¿onych zwolnieniami
grupowymi.

Dlatego te¿ bardzo niekorzystne, a wrêcz
krzywdz¹ce dla województwa warmiñsko-mazur-
skiego i wszystkich samorz¹dów lokalnych, jest
przyznanie œrodków Funduszu Pracy wed³ug je-
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dnolitego algorytmu dla wszystkich województw
w Polsce. Wszak wiadomo, ¿e s¹ województwa,
które wymagaj¹ wiêkszego wsparcia. Zmniejsze-
nie o oko³o 70% œrodków w 2011 r. na aktywne
formy przeciwdzia³ania bezrobociu w stosunku
do roku 2010 spowoduje negatywne skutki w wie-
lu obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Do-
prowadzi przede wszystkim do wzrostu bezrobo-
cia, a tym samym zwiêkszy liczbê osób korzysta-
j¹cych z pomocy spo³ecznej i zmniejszy wp³aty na
fundusz.

Œrodki Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu adresowane s¹ g³ó-
wnie do osób znajduj¹cych siê w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy. Ograniczenie œrodków na
ich aktywizacjê pogorszy i tak bardzo trudn¹ sy-
tuacjê materialn¹ tych osób. W dalszej kolejno-
œci nast¹pi te¿ ograniczenie organizacji robót
publicznych i prac spo³ecznie u¿ytecznych, co
poci¹gnie za sob¹ dalsze konsekwencje dla bez-
robotnych. Najczêœciej s¹ to ludzie w wieku oko³o
piêædziesiêciu lat, czêsto matki samotnie wycho-
wuj¹ce dzieci, przechodz¹ce przez ró¿ne formy
terapii. Pozbawienie mo¿liwoœci udzia³u tych
osób w robotach publicznych lub w pracach spo-
³ecznie u¿ytecznych znacznie obni¿y poziom ich
¿ycia. Bieda, utrata bezpieczeñstwa spo³eczne-
go, spadek poczucia w³asnej wartoœci, niemo¿-
noœæ zapewnienia bytu rodzinie i wynikaj¹ce z te-
go poczucie winy wobec najbli¿szych mo¿e skut-
kowaæ rozbiciem rodziny, depresj¹, nerwic¹, po-
padniêciem w alkoholizm. Dla m³odzie¿y zaœ
szczególnym niebezpieczeñstwem mo¿e staæ siê
zagro¿enie, miêdzy innymi, narkomani¹ i prze-
stêpczoœci¹.

Uwa¿am, ¿e mamy obowi¹zek moralny prze-
ciwstawiæ siê tym negatywnym zjawiskom spo³e-
cznym. Szczególnym wsparciem powinny byæ ob-
jête osoby m³ode, podejmuj¹ce pierwsz¹ pracê za-
wodow¹, pragn¹ce zdobywaæ doœwiadczenie za-
wodowe. Znaczne ograniczenie œrodków spowo-
duje zmniejszenie liczby sta¿y niezbêdnych dla
uzyskania w przysz³oœci pracy. W ten sposób zna-
czna czêœæ m³odzie¿y do dwudziestego pi¹tego ro-
ku ¿ycia oraz absolwenci szkó³ wy¿szych powiêk-
sz¹ szeregi bezrobotnych.

Na koniec swojego wyst¹pienia wspomnê, ¿e
ograniczenie œrodków doprowadzi do powiêksze-
nia siê liczby niedo¿ywionych dzieci cz³onków ro-
dzin bezrobotnych. Dzieci te bêd¹ ¿y³y obarczone
dziedzictwem biedy, ze wszystkimi skutkami wy-
nikaj¹cymi z tego zjawiska.

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami i argu-
mentami zwracam siê do pani minister z proœb¹
o zwiêkszenie œrodków Funduszu Pracy w roku
2011 na aktywne formy przeciwdzia³ania bezro-
bociu, szczególnie dla województwa warmiñsko-
-mazurskiego. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Idealnie piêæ minut, Panie Se-
natorze.

Teraz pan senator Stanis³aw Karczewski, choæ
z³o¿y³ oœwiadczenie do protoko³u i zgodnie z regu-
laminem…

(SenatorStanis³awKarczewski:Nie,niez³o¿y³em.)
Nie?
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, to po-

my³ka.)
Ale i tak bym dopuœci³a pana do g³osu. Chcia-

³am tak ³adnie powiedzieæ, ¿e w ramach…
(Senator Stanis³aw Karczewski: A, to dziêkujê

bardzo.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze. Piêæ minut.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Ja mam dwa oœwiadczenia, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ekGra¿ynaSztark: Ale jedenczas.)
Jeden czas?
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jeden czas

i dwa oœwiadczenia. Ale spróbujemy, Panie Sena-
torze.)

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
7 marca 1911 r. urodzi³ siê Stefan Kisielewski,

za kilka dni przypada wiêc setna rocznica uro-
dzin tego pisarza, felietonisty, muzyka. Sam Ki-
siel mówi³: „Okr¹g³e rocznice s¹ nonsensem –
wynikaj¹ z przypadkowego stosowania systemu
dziesiêtnego”.

Przekornie powiem, ¿e mimo wszystko setna
rocznica urodzin jest dobr¹ okazj¹, by przypom-
nieæ tê postaæ. Postaæ polskiego patrioty, katoli-
ka, pochodzenia na wpó³ ¿ydowskiego, kuzyna
Hanki Szapiro-Sawickiej. Postaæ myœliciela po-
zbawionego zbêdnych z³udzeñ, inteligenta z ro-
dziny z tradycjami – ojciec wyda³ drukiem zbele-
tryzowane wspomnienia, stryj by³ klasykiem mo-
dernizmu. Kisielewski, syn legionisty, ¿o³nierz
wrzeœnia 1939 roku, by³ pragmatykiem i wnikli-
wym obserwatorem rzeczywistoœci. W pamiêtni-
kach pozostawi³ przysz³ym generacjom wierny
i b³yskotliwy opis czasów Gomu³ki i Gierka. By³
wspó³pracownikiem „Tygodnika Powszechnego”,
rozsta³ siê jednak z t¹ redakcj¹, gdy gazeta znalaz-
³a siê na równi pochy³ej, po której stacza siê do
dziœ. Szkoda, ¿e nie ma go ju¿ z nami. Jego zdrowy
rozs¹dek bardzo przyda³by siê Polsce. B³yskotliwe
bon moty Kisiela zawieraj¹ prawdy dziœ aktual-
niejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Przypomnê
kilka przyk³adów. On okreœli³ najdok³adniej, i¿
socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko po-
konuje siê trudnoœci nieznane w ¿adnym innym
ustroju. Wci¹¿ wielu nie chce pamiêtaæ zastrze-
¿eñ Kisiela, ¿e od samego mieszania herbata nie
staje siê s³odsza. ¯ycie spo³eczne dostarcza tysiê-
cy przyk³adów potwierdzaj¹cych opinie pana Ste-
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fana, i¿ polemika z g³upstwem nobilituje je bez po-
trzeby. Gdy szukamy punktu odniesienia w syste-
mie wartoœci, warto pamiêtaæ opiniê Kisielew-
skiego, i¿ k³amstwo wynika ze zw¹tpienia
w atrakcyjnoœæ prawdy, zaœ dobroæ nudzi, gdy nie
mamy jej w sobie.

Stefan Kisielewski wyró¿nia³ siê tym, ¿e nie tyl-
ko potrafi³ celnie i b³yskotliwie wskazaæ wady sys-
temu komunistycznego i trapi¹ce nasz naród
choroby. On tak¿e umia³ zdobyæ siê na refleksjê
zwrócon¹ w przysz³oœæ i na sformu³owanie propo-
zycji przebudowy spo³eczeñstwa i gospodarki.
Z jego przemyœleñ korzysta³y ugrupowania prawi-
cowe i antykomunistyczne, konstruuj¹c swoje
programy polityczne.

Kierujê swoje oœwiadczenie do ministra w³a-
œciwego do spraw edukacji, by piœmiennictwo te-
go prawego i m¹drego Polaka znalaz³o nale¿ne
miejsce w programach nauczania m³odzie¿y. Za-
s³uguje na to Stefan Kisielewski, zas³uguje na to
polska m³odzie¿. Kierujê równie¿ swoje oœwiad-
czenie do ministra w³aœciwego do spraw kultury,
by œrodki publiczne bêd¹ce w dyspozycji tego re-
sortu wykorzystaæ w celu wsparcia inicjatyw
publikacji prac Stefana Kisielewskiego i innych
zapomnianych acz prawdziwych autorytetów, by
Polacy mieli dostêp do dzie³ swoich najwybitniej-
szych rodaków i mogli skorzystaæ najpe³niej z ich
spuœcizny.

Drugie swoje oœwiadczenie pragnê, Pani Mar-
sza³ek, Wysoka Izbo, skierowaæ do pani minister
Ewy Kopacz, minister zdrowia.

W zwi¹zku z wejœcie w ¿ycie z dniem 1 marca
nowych zasad udzielania œwiadczeñ nocnej
i œwi¹tecznej opieki lekarskiej wyra¿am kategory-
czny sprzeciw wobec wprowadzonych rozwi¹zañ.
Ta kontrowersyjna, zupe³nie nieprzemyœlana de-
cyzja wbrew zapewnieniom Narodowego Fundu-
szu Zdrowia jest wielce niekorzystna dla pacjen-
tów. Znacz¹co utrudnia dostêp do lekarzy w go-
dzinach newralgicznych, kiedy przychodnie zdro-
wia s¹ nieczynne. Powoduje powa¿ne zagro¿enie
¿ycia i zdrowia tych, którzy potrzebuj¹ niezw³ocz-
nej pomocy lekarskiej w nocy i w œwiêta. Dotyczy
to w szczególnoœci mieszkañców ma³ych miejsco-
woœci i wsi, do których dojazd jest znacznie utrud-
niony. W wyniku zmian zasad kontraktowania
nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej dojdzie
tam do zmniejszenia liczby miejsc œwiadcz¹cych
te us³ugi i to a¿ prawie o po³owê. Mimo sprzeciwu
lekarzy, pacjentów, wielu samorz¹dowców oraz li-
cznych negatywnych opinii ekspertów przeforso-
wano te rozwi¹zania. Tym razem z powodów fi-
nansowych, bo ich wprowadzenie jest niczym in-
nym, jak szukaniem oszczêdnoœci w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Niestety jest to oszczêdzanie
na pacjentach. Uwa¿am, ¿e poprzednio obo-
wi¹zuj¹ca forma kontraktowania przez lata wy-

pracowana i oparta na doœwiadczeniach history-
cznych by³a metod¹ zdecydowanie lepsz¹, zape-
wnia³a doœæ dobry dostêp do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w nocy i w œwiêta. Dziœ pacjen-
ci, którzy przychodzili w nocy czy w œwiêta do
okreœlonych œwiadczeniodawców, nie zastan¹
tam ju¿ lekarzy i pielêgniarek. Znajd¹ tam kartki
z informacj¹, w jak dalek¹ podró¿ musz¹ siê udaæ
w poszukiwaniu pomocy.

Mam nadziejê, ¿e pani minister dostrze¿e wady
nowych rozwi¹zañ i zwi¹zane z nimi zagro¿enia.
Kiedy na szali jest ¿ycie i zdrowie pacjentów, ra-
chunek ekonomiczny nie mo¿e przewa¿aæ. Apelu-
jê do pani minister o niezw³oczne podjêcie dzia-
³añ, które zagwarantuj¹ bezpieczeñstwo zdrowot-
ne pacjentów potrzebuj¹cych œwiadczeñ w zakre-
sie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Za wspania³ego Kisiela mo¿na by do³o¿yæ jesz-

cze trzy minuty…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Gdyby nie ten drobny akapit, to byœmy siê chy-

ba wszyscy pod tym podpisali.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Jeœli jest pro-

pozycja podpisania siê wszystkich, to ja mogê
przedstawiæ to do podpisania.)

Po drobnych zmianach.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale ja nie do-

konam zmian. Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, pan senator Piotr Gruszczyñ-

ski. Piêæ minut.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam dzisiaj do przedstawienia dwa oœwiadcze-

nia. Pierwsze skierowane jest do ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. zostanie przeprowadzona aktualiza-

cja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015, która bêdzie mia³a na celu okreœlenie
szczegó³owej listy zadañ i œrodków na realizacjê
programu. W ramach tej listy przewiduje siê
wskazanie do realizacji tak¿e zadañ polegaj¹cych
na budowie obejœæ miejscowoœci, w granicach
których przebiegaj¹ drogi krajowe o najwiêkszym
natê¿eniu ruchu. Tak¹ w³aœnie miejscowoœci¹
jest Wrzeœnia, dla której planowana jest budowa
obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 15. Jedynie
zarezerwowanie œrodków finansowych w kolej-
nych ustawach bud¿etowych i planach finanso-
wych Krajowego Funduszu Drogowego mo¿e za-
gwarantowaæ realizacjê tej inwestycji.
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Zwracam siê zatem do pana ministra z proœb¹
o zabezpieczenie w bud¿ecie na rok 2012 œrodków
na sfinansowanie prac przygotowawczych, aby
mo¿na by³o rozpocz¹æ realizacjê zadañ zwi¹za-
nych z budow¹ obwodnicy Wrzeœni w 2013 r.

Drugie oœwiadczenie kierujê do ministra finan-
sów Jacka Rostowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zajê-

cie stanowiska wobec nies³ychanie powa¿nego
problemu, z jakim boryka siê szpital w Œremie. Je-
stem przekonany, ¿e rozwi¹zanie, jakie zapropo-
nuje Ministerstwo Finansów, pomo¿e szpitalowi
stoj¹cemu obecnie na skraju bankructwa.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko na lata 2007–2013 projekt zg³o-
szony przez szpital w Œremie pod tytu³em „Œwiad-
czenie zdrowotne na wysokim poziomie w powie-
cie œremskim – wymiana specjalistycznego œrod-
ka transportu sanitarnego” uzyska³ bezzwrotn¹
dotacjê stanowi¹c¹ 85% jego kosztów. Pozosta³e
15% mia³ zabezpieczyæ szpital i samorz¹d powia-
towy. Ca³kowita wartoœæ projektu do 401 tysiêcy
849 z³ i 43 gr. Umowa na realizacjê wy¿ej wspo-
mnianego projektu zosta³a podpisana na pocz¹t-
ku roku 2010.

Tymczasem sytuacja finansowa szpitala
w 2010 r. systematycznie siê pogarsza³a. Zmie-
niali siê dyrektorzy, d³ugi ros³y. Z samych choæby
tak zwanych nadwykonañ za 2009 r. uzbiera³a siê
niezap³acona przez Narodowy Fundusz Zdrowia
kwota 25 milionów z³.

Wy³¹cznie w celu obs³ugi bankowej wspomnia-
nego wy¿ej projektu szpital otworzy³ w Spó³dziel-
czym Banku Ludowym w Œremie rachunek ban-
kowy, na który przekazane zosta³y œrodki w kwo-
cie 324 tysiêcy 493 z³ i 40 gr tytu³em zaliczki ze
œrodków unijnych na zakup ambulansu na po-
trzeby specjalistycznego zespo³u ratownictwa
medycznego. W zwi¹zku z przeprowadzon¹ prze-
ciw szpitalowi egzekucj¹ komornik przy S¹dzie
Rejonowym w Œremie dokona³ zajêcia tych¿e
œrodków. Niezw³ocznie po uzyskaniu informacji
o zajêciu, chc¹c zapobiec przekazaniu powy¿szej
kwoty na konto komornika, szpital kilkakrotnie
informowa³ pracowników banku, ¿e œrodki te nie
s¹ w³asnoœci¹ szpitala. Jednoczeœnie w dniu
11 paŸdziernika 2010 r. szpital skierowa³ do ban-
ku pismo wyjaœniaj¹ce w tej sprawie.

Pomimo wskazanych powy¿ej dzia³añ podjê-
tych przez œremski szpital zaliczka na zakup ka-
retki pogotowia zosta³a przekazana przez bank na
rachunek bankowy komornika s¹dowego przy
S¹dzie Rejonowym w Œremie. Komornik odmówi³
szpitalowi dobrowolnego zwrotu zaliczki
i w zwi¹zku z tym 6 grudnia 2010 r. szpital w Œre-
mie z³o¿y³ do S¹du Rejonowego w Œremie skargê
na czynnoœci komornika. Posiedzenie s¹du

w przedmiotowej sprawie odbêdzie siê w dniu
11 marca 2011 r.

Nie powiod³y siê te¿ rozmowy prowadzone przez
szpital z poznañskim Narodowym Funduszem
Zdrowia na temat zap³aty 25 milionów z³ za nad-
wykonania z 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
gotów by³ zap³aciæ jedynie za procedury ratuj¹ce
¿ycie. Szpital wyceni³ je na 2,5 miliona z³, ale Na-
rodowy Fundusz Zdrowia zaakceptowa³ wydatki
jedynie na kwotê oko³o 600 tysiêcy z³, a w klauzuli
zawar³ zapis, ¿e szpital bior¹c te pieni¹dze, zobo-
wi¹zuje siê nie dochodziæ pozosta³ych nale¿noœci.
Taka kwota nie jest w stanie uratowaæ szpitala,
zatem jego dyrektor, pomimo zapisu klauzulowe-
go, zamierza skierowaæ sprawê do s¹du i tam do-
chodziæ wiêkszych pieniêdzy. Wzi¹wszy pod uwa-
gê czas trwania procedur s¹dowych, rozstrzygniê-
cia tak skomplikowanego sporu nie mo¿na spo-
dziewaæ siê w krótkim czasie, a œremski szpital te-
go czasu po prostu ju¿ nie ma.

Tê patow¹ sytuacjê pogarsza jeszcze sprawa
umowy na realizacjê projektu unijnego. Jeœli
szpital nie zakupi ambulansu do koñca pierwsze-
go kwarta³u bie¿¹cego roku, bêdzie zmuszony
zwróciæ przekazan¹ mu zaliczkê, a nie ma po pro-
stu z czego. Nawet je¿eli s¹d uzna skargê szpitala
na czynnoœci komornika, ten mo¿e siê jeszcze od
niej odwo³aæ.

Zatem zwracam siê do pana ministra raz jesz-
cze z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedmioto-
wej sprawie, która, w mojej ocenie, jest spraw¹
niezwykle skomplikowan¹. Dziêkujê bardzo, Pani
Marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam na mównicê pana senatora Paw³a

Klimowicza. Przypominam o piêciominutowym li-
micie regulaminowym.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do ministra spraw we-

wnêtrznych i administracji Jerzego Millera.
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi podczas

posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, które mia³o miejsce w dniu
4 stycznia 2011 r., za poœrednictwem przewodni-
cz¹cego Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji otrzyma³em pismo podpisane przez se-
kretarza stanu, pana Tomasza Siemoniaka, znak
DWRMNIE-0723-1/2011/MPC, w sprawie zesta-
wienia statystycznego dotycz¹cego prac Komisji
Regulacyjnej do spraw Polskiego Autokefaliczne-
go Koœcio³a Prawos³awnego, Komisji Regulacyjnej
do spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich, Ko-
misji Regulacyjnej do spraw Koœcio³a Ewangelic-
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ko-Augsburskiego i Miêdzykoœcielnej Komisji Re-
gulacyjnej.

Bardzo proszê pana ministra o doprowadzenie
zestawieñ statystycznych wszystkich komisji re-
gulacyjnych do porównywalnego stanu, z uwzglê-
dnieniem jako materia³u wzorcowego notatki do-
tycz¹cej pracy Komisji do spraw Polskiego Auto-
kefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. W pozo-
sta³ych informacjach brak, miêdzy innymi, da-
nych o iloœci i powierzchni przekazanych nieru-
chomoœci oraz o ich charakterze, na przyk³ad, czy
s¹ to lokale, budynki itd.; brak tak¿e informacji
o liczbie spraw, jakie pozosta³y do za³atwienia.

Proszê równie¿ o przedstawienie stanowiska
odnoœnie do dalszego sposobu i terminu za³atwie-
nia spraw przez poszczególne komisje. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma ju¿ chêtnych…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja jestem chêtny!)
A, to zapraszam serdecznie.
Czy pan senator Kazimierz Jaworski i pan se-

nator Tadeusz Skorupa równie¿ bêd¹ chcieli za-
braæ g³os? Nie.

Mam nadziejê, ¿e pan senator jeszcze szeœæ mi-
nut poczeka i bêdziemy mogli wspólnie z³o¿yæ pa-
nu ¿yczenia imieninowe, tak?

Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Kierujê do pani minister zdrowia oœwiadczenie

w sprawie kontraktów na œwiadczenia s³u¿by
zdrowia dla pacjentów w okrêgu ma³opolskim, al-
bowiem tamtejszy oddzia³ Narodowego Funduszu
Zdrowia dzia³a w sposób budz¹cy niepokój – tak
w œrodowisku lekarzy, jak i pacjentów – i dopro-
wadzi³ do sytuacji, ¿e wiele placówek nie ma za-
wartych umów o œwiadczenie us³ug medycznych,
co skutkuje tym, ¿e wielu pacjentów, w tym rów-
nie¿ z bardzo powa¿nymi schorzeniami, miêdzy

innymi, nowotworowymi, wymagaj¹cych bardzo
szybkiej i intensywnej opieki, jest pozbawionych
tej opieki.

Uwa¿am, ¿e jest to sytuacja skandaliczna, nie-
dopuszczalna i wrêcz godz¹ca w prawo cz³owieka
do bycia wolnym od nieludzkiego traktowania.
Otó¿ pozbawienie opieki zdrowotnej osoby ciê¿ko
chorej, której ¿ycie jest zagro¿one, mo¿e byæ kwa-
lifikowane, wed³ug mnie i wielu moich kolegów
prawników, jako naruszenie art. 3 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, który zabrania trak-
towania cz³owieka w sposób niehumanitarny czy
te¿ zadawania mu cierpieñ. Jest to postêpowanie,
które mo¿na by potraktowaæ wrêcz jako zbli¿one
torturowania, gdyby nie to, ¿e nie wynika to –
mam nadziejê – ze œwiadomego zamiaru pozba-
wienia tych osób pomocy lekarskiej, do której ma-
j¹ w pe³ni prawo. Dlatego nie chcia³bym, ¿eby tego
typu niedoci¹gniêcia ze strony Narodowego Fun-
duszu Zdrowia powodowa³y skargi przeciwko Pol-
sce do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
By³aby to kompromitacja Polski na skalê miêdzy-
narodow¹, gdyby oceniono, ze tego typu postêpo-
wanie pañstwowej s³u¿by prowadzi do nieludz-
kiego traktowania ludzi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pani minister
z proœb¹ o skuteczn¹ interwencjê, aby ten pro-
blem zosta³ jak najszybciej rozwi¹zany – oczywi-
œcie chodzi o rozwi¹zanie tu i teraz, a nie w per-
spektywie tygodni, bo to nie by³oby wystarczaj¹ce
dla ratowania ¿ycia i zdrowia pacjentów. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego pier-

wszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedze-
niu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Zamykam siedemdziesi¹te pierwsze posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-

dencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 58)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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 H.T. Stok³osa + + - - - + - + + + - - - + + + + + + +
84 J. Swakoñ + - - - - + - + + + - - - + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + - - - + - + + + - - - + + + + - + +
86 A. Szewiñski + + - - - + - + + + - - - + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + - - - + - + + + - - - + + + + - + +
88 M. Trzciñski . + . - - + - + + + - - - + - + + - + +
89 P. Wach + + - - - + - + + + - - - + + + + - + +
90 K.A. Wiatr + - . + + + + + + + + + + + + + + ? + +
91 M.S. Witczak . + - - - + - + + . - - - + + + + - + +
92 E.K. Wittbrodt . + - - - + - + + + - - - + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
94 M. Wojtczak . + - - - + - + + + - - - + + + + - + +
95 H.M. WoŸniak + + - - - + - + + + - - - - + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + - - - + - + + + - - - + + + + ? + +
97 A.M. Zaj¹c + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + - - - + - + + + - - - + + + + - + +

100 M. Zió³kowski + + - - - + - + + + - - - + + + + - + +

Obecnych 79 91 90 89 93 91 93 92 92 89 93 93 92 93 92 93 93 93 92 91
Za 77 48 35 38 35 90 38 91 91 89 37 37 37 92 91 93 92 27 91 90
Przeciw 1 41 54 50 56 1 55 1 1 0 55 55 55 1 1 0 0 37 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 28 1 1
Nie g³osowa³o 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + - + + + + + + ? + - -
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + - + + + + . + + ? - -
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
89 P. Wach + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + ? + + + + + + + ? + -
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + - + + + + + + + + - -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + -
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + - - -
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -
97 A.M. Zaj¹c # + + + + + + + + ? + + + + + + ? + + -
98 K.P. Zaremba # + + + + + + + + ? + + + + + + + + + -
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + - + + + + + + + - - -

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + - + + + + + + + + - -

Obecnych 92 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 91 92 90 92 91 92 92 92
Za 90 92 91 93 92 92 91 92 92 13 91 92 90 92 90 91 85 26 38 2
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 0 3 41 54 90
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0 0 1 0 0 1 3 25 0 0
Nie g³osowa³o 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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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42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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 H.T. Stok³osa - - - - + - - + + + - + + + + + + + + -
84 J. Swakoñ - + - - + - - + + - - + + + + + + + - -
85 Z.M. Szaleniec - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
86 A. Szewiñski - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
87 G.A. Sztark - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
88 M. Trzciñski - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
89 P. Wach - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
90 K.A. Wiatr + - + + + + + + + ? + + + - + + + + - +
91 M.S. Witczak - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
92 E.K. Wittbrodt - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
93 G.M. Wojciechowski + - + + + + + + + ? + + + - + + + + - +
94 M. Wojtczak - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
95 H.M. WoŸniak - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -
96 J. Wyrowiñski - - - - + - - + + - + + + + + + + + - -
97 A.M. Zaj¹c + - + + + + + + + ? + + + - + + + + - +
98 K.P. Zaremba + - + + + + + + + ? + + + - + + + + - +
99 P.B. Zientarski - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -

100 M. Zió³kowski - - - - + - - + + - - + + + + + + + - -

Obecnych 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 90 92 90 92 90 90 92 92 93
Za 37 5 34 36 92 33 35 88 92 6 39 88 92 55 90 90 90 92 6 38
Przeciw 55 87 58 55 0 57 57 3 0 53 53 0 0 35 0 0 0 0 85 54
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 0 2 0 1 0 33 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
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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62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
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 H.T. Stok³osa - + - - - + - + - - - - - - - - - + + +
84 J. Swakoñ - + - - + + - - + - - - - - - - - - + +
85 Z.M. Szaleniec - + - - - + - - - - - - - - - - - - + +
86 A. Szewiñski - + - - - + - - - - - - - - - - - - + +
87 G.A. Sztark - + - - + + - - ? - - - - - - - - - + +
88 M. Trzciñski - + - - + + - - - - - - - - - - - - + +
89 P. Wach - + - - - + - - - - - - - - - - - - + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak - + - - + + - - - - - - - - - - - - + +
92 E.K. Wittbrodt - + - + + + - - + - - - - + - + - - + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak - + - - + + - - - - - - - - - - - - + +
95 H.M. WoŸniak - + - + + + - - - - - - - - - - - - + +
96 J. Wyrowiñski - + - - + + - - - - - - - - - - - - + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski - + - - + + - - - - - - - - - - - - + +

100 M. Zió³kowski - + - - ? + - - + - - - - + - - - - + +

Obecnych 93 93 93 93 93 93 93 92 91 92 92 92 92 92 92 92 92 91 92 92
Za 37 92 38 46 78 92 35 6 53 35 37 36 36 44 35 40 36 35 92 88
Przeciw 56 1 55 47 11 1 56 86 37 56 54 56 56 48 56 52 56 52 0 1
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Wyniki g³osowañ 251



82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101
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 . . . . . . . + + + + + + - + + + + + -

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
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82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101
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 H.T. Stok³osa - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
84 J. Swakoñ - - + - - - - + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
86 A. Szewiñski - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
87 G.A. Sztark - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
88 M. Trzciñski - - + . - - - + + + + + + + + + + + + -
89 P. Wach - - + - - - - + + + + + + - + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
91 M.S. Witczak - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
92 E.K. Wittbrodt + ? + - - - - + + + + + + - + + + + + -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
94 M. Wojtczak - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
95 H.M. WoŸniak - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
96 J. Wyrowiñski - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
98 K.P. Zaremba + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
99 P.B. Zientarski - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -

100 M. Zió³kowski - - + - - - - + + + + + + - + + + + + -

Obecnych 91 92 92 88 91 91 91 92 92 90 92 91 92 92 92 92 88 92 91 92
Za 40 36 90 36 35 35 35 90 92 89 92 90 89 38 92 92 88 92 88 7
Przeciw 49 55 1 52 56 55 55 2 0 0 0 1 1 54 0 0 0 0 3 55
Wstrzyma³o siê 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Wyniki g³osowañ 253



102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

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 + + + + + + + + + + + - + + + + + - - +

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
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102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

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 H.T. Stok³osa + + + - + + + + + + + - + + + + + + - +
84 J. Swakoñ + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
85 Z.M. Szaleniec + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
86 A. Szewiñski + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
87 G.A. Sztark + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
88 M. Trzciñski + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
89 P. Wach + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + - + + + - + + + +
91 M.S. Witczak + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
92 E.K. Wittbrodt + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + - + + + - + + + +
94 M. Wojtczak + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
95 H.M. WoŸniak + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +
96 J. Wyrowiñski + + + - + + + + + + + - + + + + + ? - +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + - + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + + + + + - + . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + - + + + + + + + - + + + + + - - +

100 M. Zió³kowski + + + - + + + + + + + - + + + + + ? - +

Obecnych 91 91 91 92 92 92 91 90 92 92 92 92 87 92 91 92 92 92 92 92
Za 91 90 90 37 90 92 91 89 91 91 92 20 87 91 89 62 91 44 36 92
Przeciw 0 0 0 54 1 0 0 0 0 1 0 70 0 1 1 30 1 46 55 0
Wstrzyma³o siê 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Wyniki g³osowañ 255



122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

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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122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

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 H.T. Stok³osa + + + - - + - - + + - + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + - + + - - + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + - + + - - + + - + + # + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + - - + - - + + - + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + - - + - - + + - + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + - - + - - + + - + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + - + - + + + + - . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + . + - + + - - + + - + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + - + . - - + + - + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + ? + - + + + + - + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +

Obecnych 92 90 92 92 92 90 90 92 91 92 88 87 88 88 88 86 87 85 88 88
Za 92 89 59 37 44 90 37 35 89 55 32 86 85 87 87 85 87 83 87 88
Przeciw 0 1 32 54 47 0 53 57 1 36 56 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
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142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
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142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

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 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + . # + . + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 88 86 88 87 87 87 88 88 87 83 88 86 85 86 86 88 88 88 88 88
Za 87 85 87 85 86 85 87 81 83 83 88 84 83 86 86 88 86 88 86 87
Przeciw 1 1 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
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162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

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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162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

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 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak . + + + # + + + + + + . + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 87 88 87 86 84 86 87 86 87 87 86 84 85 86 87 87 87 87 87 87
Za 87 88 85 85 82 84 86 85 87 82 81 75 80 83 87 87 87 86 86 87
Przeciw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
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182 183 184 185 186 187 188 189 190

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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182 183 184 185 186 187 188 189 190

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 H.T. Stok³osa + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + + + + + + + . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + - + . + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + - + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + +

Obecnych 87 87 87 83 85 87 85 85 85
Za 87 54 87 81 83 87 85 85 82
Przeciw 0 32 0 0 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 0 1 0 1 1 0 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W ustawie proponuje siê miêdzy innymi: znowelizowanie przepisów dotycz¹cych funkcjonowania

szkolnictwa wy¿szego, w tym tak¿e likwidacjê obowi¹zuj¹cych obecnie centralnych standardów
kszta³cenia; znowelizowanie przepisów dotycz¹cych autonomii uczelni w obszarze swobodnego okreœla-
nia i realizacji misji, w tym kszta³towania oferty dydaktycznej oraz gospodarowania zasobami material-
nymi i niematerialnymi szko³y; wprowadzenie ró¿nicowania uczelni; znowelizowanie przepisów doty-
cz¹cych zasad finansowania uczelni oraz badañ prowadzonych przez uczelnie. Te oraz inne zmiany maj¹
na celu wprowadzenie nowych, lepszych, rozwi¹zañ oraz zapewnienie spójnoœci systemu prawa.

Nowelizacja tej ustawy jest drugim etapem reformy nauki i szkolnictwa wy¿szego prowadzonej przez rz¹d.
Dziêki zmianom zwiêkszy siê autonomia programowa szkó³ wy¿szych – likwidacji ulegn¹ sztywne centralne
standardy nauczania, a uczelnie zyskaj¹ swobodê w tworzeniu nowych, autorskich kierunków studiów. Pro-
gramy bêd¹ tworzone ze wsparciem autorytetów naukowych, pracodawców i ekspertów w dziedzinie gospo-
darki.DziêkiKrajowymRamomKwalifikacji dyplomypolskichuczelnibêd¹mog³ybyæporównywanezdyplo-
mami z innych krajów europejskich. Dodatkowe finansowanie szkolnictwa wy¿szego w wiêkszym stopniu
bêdzie zale¿eæ od jakoœci kszta³cenia studentów i badañ naukowych. Utrzymany zostanie dotychczasowy
sposób finansowania uczelni z zachowaniem corocznej waloryzacji, a jednoczeœnie coraz wiêcej funduszy bê-
dzie rozdzielanych w drodze konkursów i kierowanych do najlepszych jednostek. Ponadto dodatkowe œrodki
bêd¹ otrzymywaæ najlepsze uczelnie publiczne i niepubliczne, które uzyskaj¹ status krajowych naukowych
oœrodkówwiod¹cych, trafi¹one te¿dowybitnychuczonych,m³odychnaukowców,doktorantów i studentów.

Dziêki zmianom przygotowywanym przez rz¹d uproszczona zostanie œcie¿ka kariery naukowej. Celem
zmian jest motywacja do rozwoju i wspomaganie zdobywania kolejnych szczebli kariery naukowej i aka-
demickiej. Uproszczona zostanie procedura ubiegania siê o stopieñ doktora habilitacyjnego. Procedura
w wiêkszym stopniu skoncentruje siê na realnych osi¹gniêciach i dorobku naukowym, a czas jej prowa-
dzenia skrócony zostanie z obecnych jedenastu do czterech miesiêcy. Nowa procedura wykluczy pozame-
rytoryczne aspekty oceny habilitanta. Wprowadzony zostanie tak¿e obowi¹zek stosowania trybu kon-
kursowego podczas kwalifikacji na studia doktoranckie. Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego
bêdzie co najmniej jedna publikacja w czasopiœmie naukowym o zasiêgu krajowym lub w recenzowanym
sprawozdaniu z miêdzynarodowej konferencji naukowej. Doktoranci otrzymaj¹ wiêksze wsparcie finan-
sowe, a najlepsi z nich otrzymaj¹ dodatkowe stypendium.

Zmiany w prawie to tak¿e wprowadzenie procedur konkursowych na wszystkie stanowiska w uczel-
niach i wiêksze otwarcie na naukowców z zagranicy. Wybitny uczony ze stopniem doktora i z istotnym do-
robkiem naukowym zagranic¹ bêdzie móg³ uzyskaæ w Polsce uprawnienia doktora habilitowanego. Ogra-
niczeniu ulegnie tak¿e wieloetatowoœæ – praca na dodatkowym etacie bêdzie mo¿liwa jedynie po uzyska-
niu zgody rektora. Nauczyciele akademiccy bêd¹ równie¿ obowi¹zkowo poddawani ocenie dzia³alnoœci
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Ocena bêdzie dokonywana nie rzadziej ni¿ co dwa lata, w przy-
padku profesorów – raz na cztery lata. Druga negatywna ocena bêdzie obligowaæ rektora do rozwi¹zania
stosunku pracy z ocenionym nauczycielem.

Dziêki zmianom zwiêkszy siê tak¿e integracja uczelni z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym. Uczelnie
bêd¹ zobowi¹zane do opracowania i wprowadzenia regulaminów w³asnoœci intelektualnej oraz przyjêcia
zasad komercjalizacji wyników badañ naukowych. Szko³y zyskaj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia studentów
z udzia³em pracodawcy b¹dŸ na jego zamówienie. Do tworzenia programów studiów o profilu praktycz-
nym bêd¹ mog³y zostaæ w³¹czone osoby reprezentuj¹ce organizacje spo³eczne, gospodarcze i publiczne.

Powstanie katalog bezp³atnych us³ug dla wszystkich studentów – i uczelni publicznych, i niepublicznych.
Prawa studenta chroniæ bêdzie obowi¹zkowa umowa z uczelni¹ publiczn¹ zawarta na studiach stacjonar-
nych. Zmieni siê system pomocy materialnej, tak aby w wiêkszym stopniu mogli korzystaæ z niej najubo¿si
studenci. Wiêcej studentów zyska szansê na studia bezp³atne. Drugi kierunek bêdzie móg³ studiowaæ ka¿dy
student, ale uprawnienie do bezp³atnoœci zagwarantuje sobie, uzyskuj¹c stypendium rektora za wyniki
wnauce.Nowerozwi¹zanie zwiêkszy liczbêmiejscnabezp³atnychstudiach–dotychczasby³yonezajmowane
miêdzy innymi przez studentów kilku kierunków nieuzyskuj¹cych odpowiednich wyników w nauce.

Nowelizacja przewiduje ponadto dzia³ania decentralizuj¹ce system szkolnictwa wy¿szego. Zniesiony
bêdzie wymóg zatwierdzania przez ministra nauki regulaminów studiów i statutów uczelni. Rektorzy
otrzymaj¹ wiêksze uprawnienia w zakresie tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyj-
nych uczelni oraz tworzenia ich filii. Wprowadzone zostan¹ dwa alternatywne sposoby powo³ywania re-
ktora uczelni, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich zastêpców – w drodze
konkursu lub wyboru.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Ostatnie dwie dekady mo¿na scharakteryzowaæ jako okres bardzo dynamicznego rozwoju szkolnictwa
wy¿szego w Polsce. Mam tutaj na myœli zarówno znacz¹cy – bo a¿ piêciokrotny – wzrost liczby studentów,
jak te¿ otwieranie wielu nowych uczelni, w tym tak¿e niepublicznych szkó³ wy¿szych. Jednak
przytoczone wskaŸniki iloœciowe nie zawsze id¹ w parze z podnoszeniem jakoœci kszta³cenia i badañ.
Tutaj z kolei przytaczane s¹ argumenty mówi¹ce o tym, i¿ nasze osi¹gniêcia naukowe najczêœciej nie s¹
dostrzegane na forum miêdzynarodowym, co w pewnym stopniu wp³ywa na pozycjê i uznanie polskich
uczelni za granic¹. Niepokoiæ musi tak¿e marginalny odsetek liczby zagranicznych studentów, którzy
zdecydowali siê podj¹æ studia w Polsce (wskaŸnik umiêdzynarodowienia studiów jest u nas nawet
dziesiêciokrotnie ni¿szy ni¿ wskaŸnik w innych pañstwach zrzeszonych w OECD). Oczywiœcie
powinniœmy zdawaæ sobie sprawê, ¿e jednoczeœnie nastêpuje ruch w przeciwnym kierunku, to znaczy
wielu polskich studentów i naukowców decyduje siê kontynuowaæ swoj¹ karierê za granic¹, gdzie mog¹
oni liczyæ na lepsze warunki kszta³cenia i prowadzenia badañ.

Opisana sytuacja wymaga podjêcia zdecydowanych dzia³añ, których wyrazem jest w³aœnie przedsta-
wiony projekt ustawy nowelizuj¹cej ustawê o szkolnictwie wy¿szym oraz ustawê o stopniach naukowych.

Z uwagi na obszernoœæ przedstawionego projektu, skupiê siê jedynie na kilku wybranych rozwi¹za-
niach systemowych powi¹zanych z aspektem jakoœciowym, które to rozwi¹zania przyczyni¹ siê w mojej
ocenie do poprawy sytuacji w szkolnictwie wy¿szym.

Generalnie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e uczelnie zyskaj¹ wiêksz¹ swobodê w zakresie prowadzonej dzia³alno-
œci. W tym kontekœcie dotyczy to szczególnie wiêkszej autonomii programowej. Zwiêkszenie autonomii
ma na celu umo¿liwienie uczelniom sprawnego wdra¿ania dzia³añ ukierunkowanych na wzmocnienie
efektów badañ, kszta³cenia oraz wspó³pracy z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym. Wiêksza swoboda
nie oznacza jednak w ¿adnym wypadku dowolnoœci. Projekt ustawy wprowadza bowiem szereg mecha-
nizmów, które pozwol¹ ukierunkowaæ dzia³ania uczelni na osi¹gniêcie wymienionych efektów.

Punktem wyjœcia dla planowanych rozwi¹zañ maj¹ byæ regulacje mówi¹ce wprost o zapewnieniu jako-
œci. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy senat uczelni publicznej, okreœlaj¹c liczbê
studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów, powinien kierowaæ siê zasa-
d¹ odpowiedzialnoœci za jakoœæ kszta³cenia. Z kolei art. 66 ust. 2 pkt 3a nak³ada na rektora uczelni obo-
wi¹zek sprawowania nadzoru nad wdro¿eniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia ja-
koœci kszta³cenia. Podsumowaniem efektów dzia³añ projakoœciowych w³adz uczelni w zakresie kszta³ce-
nia bêdzie ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena ta bêdzie wykorzystywania przez ministra w³a-
œciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego miêdzy innymi jako istotne kryterium podczas podejmowania
decyzji o ewentualnym zwiêkszeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych na danej uczelni (je-
œli wzrost ten ma przekroczyæ 2% w porównaniu z liczb¹ z roku ubieg³ego).

Projektodawca proponuje nadto, aby zwiêkszyæ powi¹zanie uczelni z przedstawicielami pracodawców,
którzy mieliby uczestniczyæ w opracowywaniu programów kszta³cenia oraz w procesie dydaktycznym.
Mogliby te¿ byæ beneficjentami prowadzonych przez uczelniê badañ naukowych i prac rozwojowych dziê-
ki przewidzianej w art. 86a projektu ustawy mo¿liwoœci tworzenia tak zwanych spó³ek celowych. Z kolei
w myœl art. 13a projektowanego aktu uczelnie bêd¹ zobowi¹zane do monitorowania kariery zawodowej
swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kszta³cenia do potrzeb rynku
pracy. Uwa¿am, ¿e ta grupa rozwi¹zañ równie¿ spe³ni istotn¹ rolê w podnoszeniu jakoœci kszta³cenia, ro-
zumianej w tym wypadku jako dostosowanie oferty uczelni do faktycznych potrzeb pracodawców.

Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest równie¿ przewidziana w projekcie ustawy mo¿liwoœæ uzyskania
przez dane centrum naukowe lub podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ uczelni statusu Krajowego Nau-
kowego Oœrodka Wiod¹cego (w skrócie KNOW). Uzyskanie wskazanego statusu bêdzie potwierdzeniem,
¿e dana jednostka prowadzi badania naukowe na najwy¿szym poziomie w danej dziedzinie nauki, po-
wi¹zane ze studiami doktoranckimi o najwy¿szej jakoœci. Status KNOW bêdzie przyznawany na okres
piêcioletni, w drodze decyzji ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, na podstawie przepro-
wadzanego wczeœniej konkursu. Podstawowym kryterium wy³aniania KNOW ma byæ jakoœæ prowadzo-
nych badañ naukowych oraz jakoœæ kszta³cenia i wspó³pracy z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym.

Analizuj¹c przedstawiony projekt, nie sposób pomin¹æ proponowanego art. 94b. Przepis ten daje pod-
stawê prawn¹ do okreœlenia w bud¿ecie pañstwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadañ projako-
œciowych. Dotacja ta bêdzie mog³a zostaæ przeznaczona w pierwszej kolejnoœci na wsparcie jednostek or-
ganizacyjnych, które uzyska³y status KNOW, a tak¿e na wsparcie tych podstawowych jednostek organi-
zacyjnych, którym Polska Komisja Akredytacyjna przyzna³a ocenê wyró¿niaj¹c¹. Ponadto wskazana do-
tacja przys³ugiwaæ bêdzie jednostkom wdra¿aj¹cym system poprawy jakoœci kszta³cenia, a tak¿e na sfi-
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nansowanie zwiêkszenia wysokoœci stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów
w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Podsumowuj¹c opisane przyk³ady, nale¿y stwierdziæ, ¿e zaproponowane rozwi¹zania s¹ s³uszne. Pro-
jekt ustawy zmierza bowiem zdecydowanie do ci¹g³ego podnoszenia jakoœci kszta³cenia na polskich
uczelniach. Ustanowienie procedur promuj¹cych jednostki osi¹gaj¹ce najlepsze wyniki pozwoli zape-
wniæ im skuteczne wsparcie finansowe z bud¿etu pañstwa, co w d³u¿szej perspektywie powinno prze³o-
¿yæ siê na stworzenie w Polsce oœrodków badawczych o miêdzynarodowej renomie. Z kolei œciœlejsze po-
wi¹zanie oferty szkó³ wy¿szych z potrzebami gospodarki i rynku pracy bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na
szereg czynników, w szczególnoœci zaœ na ograniczenie bezrobocia wœród absolwentów uczelni oraz na
poprawê innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci gospodarki.

Z uwagi na przedstawione argumenty proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedstawionego projektu usta-
wy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Wokó³ starañ uczelni niepublicznych o przestrzeganie przez pañstwo prawa i zapewnienie im
warunków funkcjonowania porównywalnych z warunkami funkcjonowania uczelni publicznych
powsta³o wiele nieporozumieñ.

Po pierwsze, podkreœla siê, ¿e dofinansowanie uczelni niepublicznych poch³onie miliardy z³otych z bu-
d¿etu pañstwa.

Otó¿ wed³ug rozwi¹zania przedstawionego przez przedstawiciela komisji rz¹dowej, i to w formie goto-
wego rozporz¹dzenia, dofinansowanie studiów stacjonarnych kosztowaæ bêdzie bud¿et pañstwa
120–160 milionów z³ w pierwszym roku i wzroœnie maksymalnie do 400–500 milionów z³ rocznie. Te pie-
ni¹dze uruchomi¹ wreszcie projakoœciow¹ konkurencjê i szybko siê zwróc¹, bowiem spowoduj¹ wiêksz¹
gospodarnoœæ w uczelniach publicznych. Trudno w tym kontekœcie nie wspomnieæ, ¿e pañstwo marnuje
du¿¹ czêœæ z ponad 800 milionów z³, jakie przeznacza na dotacje do szkó³ policealnych, i to kszta³c¹cych
tak¿e w trybie niestacjonarnym.

Po drugie, dotacja bud¿etowa do uczelni niepublicznych jest potrzebna pañstwu, bo tylko dziêki niej
pojawi siê konkurencja, a w œlad za ni¹ efektywnoœæ i jakoœæ. Potrzebna jest tak¿e nam, nie do celów ko-
mercyjnych, ale po to, ¿eby szko³y niepubliczne mog³y normalnie funkcjonowaæ i rozwijaæ siê. To jest nie-
mo¿liwe bez studiów stacjonarnych. Tymczasem w ci¹gu ostatnich piêciu lat roczny nabór na studia sta-
cjonarne spad³ z blisko piêædziesiêciu tysiêcy do dwudziestu czterech tysiêcy.

Od wielu lat roœnie, i to znacznie, dofinansowanie studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych
przeliczane na jednego maturzystê koñcz¹cego szko³y œrednie w danym roku. W latach 2006–2009 liczba
maturzystów spad³a o 23%, ale dotacja na studia wzros³a o 21%, a w przeliczeniu na jednego maturzystê
– a¿ o 56%. A wed³ug noweli ustawowej do 2014 r. wzroœnie o kolejne 42%. Zatem dotacja przeliczona na
maturzystê wzroœnie w latach 2006–2014 z 15 tysiêcy do 38 tysiêcy z³.

Zatem nowela ustawy pozostawia marnotrawny system finansowania kszta³cenia. Jest to przepis na
coraz gorzej wykszta³conego absolwenta. Pog³êbiaj¹cy siê ni¿ demograficzny zaostrzy walkê o studenta
kosztem jakoœci, tym bardziej ¿e dotacja jest proporcjonalna do liczby studentów. 2% dotacji przeznaczo-
nej na fundusz projakoœciowy z uwagi na jego strukturê i wielkoœæ w marginalnym stopniu mo¿e wp³yn¹æ
na poziom kszta³cenia. Taki system finansowania kszta³cenia jest wyniszczaj¹cy dla samych uczelni
publicznych. Anga¿owane s¹ wszystkie mo¿liwe zasoby na rzecz wzrostu liczby studentów zamiast zwiê-
kszenia aktywnoœci w zakresie badañ naukowych i wspó³pracy z gospodark¹. To nie jest sposób na roz-
wój uczelni oparty na solidnych fundamentach.

Po trzecie, twierdzi siê, ¿e to szko³y niepubliczne, zatrudniaj¹c pracowników uczelni publicznych na
drugim etacie, przyczyni³y siê do zapaœci nauki. Tymczasem wed³ug danych GUS aktualnie uczelnie
publiczne zatrudniaj¹ na drugim etacie oko³o dwudziestu tysiêcy osób, a niepubliczne – poni¿ej oœmiu ty-
siêcy. Wszyscy s¹ za szybk¹ likwidacj¹ drugiego etatu w uczelniach niepublicznych, jeœli równoczeœnie
dwa etaty w uczelniach publicznych nie bêd¹ finansowane z bud¿etu, jak to ma miejsce obecnie.

Po czwarte, za sukces minister Barbary Kurdyckiej nale¿y uznaæ uruchomienie kwoty 16 miliardów z³
na inwestycje w szkolnictwie wy¿szym. Powstaj¹ na du¿¹ skalê nowe obiekty, nowoczesne laboratoria
i b³yskawicznie rosn¹ mo¿liwoœci badawcze. Towarzysz¹ temu sensowne zmiany systemu finansowania
nauki. Ta szansa na odrodzenie polskiej nauki zostanie zmarnowana, a nowe obiekty zamieni¹ siê w pu-
stostany, jeœli nie uruchomi siê jednoczeœnie nastêpuj¹cych dzia³añ.

Nale¿y zmieniæ system finansowania tak, aby dobre uczelnie zamiast uczestniczyæ w wyœcigu o ka¿dego
studenta, przeznaczy³y czêœæ potencja³u na naukê i innowacje. Dobre, du¿e uczelnie powinny skupiaæ siê
na prowadzeniu kszta³cenia na poziomie drugiego i trzeciego stopnia, na badaniach naukowych
i wspó³pracy z gospodark¹, a tak¿e kszta³ciæ kadrê dla pozosta³ych szkó³. Trzeba zatem dotacjê dydaktycz-
n¹ dostosowaæ do spadaj¹cej liczby maturzystów, a zarazem zwiêkszyæ œrodki na dzia³alnoœæ naukow¹.

Aktualnie tylko 12–16% œrodków na naukê rozdziela siê w wyniku konkursów, a reszta stanowi dotacjê.
Trzeba w ci¹gu kilku lat odwróciæ te proporcje. Nale¿y uruchomiæ projakoœciow¹ konkurencjê w sferze edu-
kacji poprzez dopuszczenie dobrych uczelni niepublicznych do rywalizacji o œrodki na kszta³cenie.

Konieczne jest wzmocnienie roli rektora kosztem cia³ kolegialnych i zwi¹zków zawodowych. Tylko
wówczas bêdzie móg³ on prowadziæ skuteczn¹ politykê kadrow¹ i wspieraæ dobre zespo³y naukowo-ba-
dawcze.

Niestety, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wy¿szym pomija powy¿sze kluczowe kwestie.
Argumenty na rzecz uczelni niepublicznych.
Po pierwsze, sektor uczelni niepublicznych w Polsce ma najwiêkszy udzia³ w rynku spoœród wszyst-

kich krajów europejskich, a mimo to jest najgorzej traktowany przez w³adze pañstwowe.
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Po drugie, ca³e dwadzieœcia lat systemu gospodarki rynkowej dowodzi, ¿e tylko tam, gdzie jest rzetelna
konkurencja, maj¹ miejsce jakoœæ i efektywnoœæ. Tymczasem edukacja i nauka, obszary kluczowe dla
pomyœlnoœci Polski, s¹ izolowane od mechanizmu konkurencji.

Po trzecie, mimo wszystko istnienie szczególnie dobrych uczelni niepublicznych wywar³o korzystny
wp³yw na stan uczelni publicznych.

Po czwarte, zdecydowanie wiêcej studentów z biednych œrodowisk, g³ównie ze wsi, studiuje w uczelniach
niepublicznych, na przyk³ad w Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie to jest ponad 40%.

Po pi¹te, szczegó³owe analizy dowodz¹, ¿e koszty kszta³cenia w uczelniach publicznych s¹ o blisko
70% wy¿sze ni¿ w uczelniach niepublicznych.

Po szóste, obecny system finansowania kszta³cenia, w którym dotacja zale¿y od liczby studentów, zachê-
ca uczelnie publiczne do zatrzymania studenta za wszelk¹ cenê, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e kosztem jakoœci.
Z kolei w sektorze uczelni niepublicznych brak jakiejkolwiek dotacji powoduje, ¿e lepiej maj¹ siê ci, którzy
oferuj¹ ³atwy dyplom i niedopuszczalnie obni¿aj¹ koszty dydaktyki, nie bacz¹c na jakoœæ kszta³cenia.

Nie ma innej drogi do osi¹gniêcia wysokiej jakoœci i efektywnoœci zarówno w sferze edukacji, jak i nau-
ki, jak tylko uruchomienie zasad rzetelnej konkurencji. Im póŸniej pañstwo polskie uruchomi taki sys-
tem, tym wiêksze bêd¹ nasze koszty spo³eczne.

Po zapoznaniu siê z listami, które prezentuj¹ stanowisko nauczycieli akademickich zaniepokojonych
dyscyplinuj¹cymi ich zapisami nowej ustawy, mogê powiedzieæ, ¿e tego stanowiska nie podzielam, gdy¿
widzê tu motyw zachowania dotychczasowych przywilejów. Niew¹tpliwie ustawa robi tu krok naprzód,
otwieraj¹c m³odym uczonym szanse na awans poprzez „wyrotowanie” nieefektywnych pracowników dy-
daktycznych, którzy okupuj¹ swoje sto³ki. Jak ju¿ wielokrotnie mówi³em, ka¿dy broni swojego. Tylko nie-
ustanna konkurencja i sta³e doskonalenie to droga do zmian na lepsze. Ustawa faworyzuje szko³y publi-
czne i w sprytny sposób eliminuje niepubliczne, pozbawiaj¹c je studentów. Któ¿ bowiem bêdzie studio-
wa³ za pieni¹dze, skoro mo¿na za darmo w ramach stale rozszerzaj¹cej siê oferty bezp³atnych uczelni
publicznych. Resztê za³atwi ni¿ demograficzny!

Znane w ekonomii, i w ¿yciu, prawo Kopernika-Greshama potwierdzi siê w ten sposób, ¿e zostan¹
uczelnie s³abiutkie, które zgarn¹ osoby zainteresowane wy³¹cznie „œwiadectwem-papierem”, a oœrodki
silne oraz ambitne znikn¹ z rynku. Ciekawe, co stanie siê z rzesz¹ oko³o szeœciuset tysiêcy studentów?

Szanowni Pañstwo! Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wy¿szym jest kolejnym zamachem rz¹du Rze-
czypospolitej Polskiej na szko³y niepubliczne, co polega miêdzy innymi na oddawaniu ca³ego bud¿etu
w rêce uczelni publicznych, stwarzaniu przeszkód w zatrudnianiu pracowników, i jawn¹ prób¹ ich mar-
ginalizacji. Takim posuniêciom rz¹du nale¿y siê ostro przeciwstawiæ i protestowaæ przeciwko nim.

Pañstwo Senatorowie, apelujê, przy³¹czcie siê do tego i odpowiednio zag³osujcie.
Sk³adam wniosek o odrzucenie tej ustawy.
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Przemówienie senatora Witolda Idczaka
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Apelujê do pana marsza³ka oraz do moich kole¿anek i kolegów senatorów RP jako przedstawicieli Izby,

która ma dbaæ o jasnoœæ i zgodnoœæ uchwalanego prawa z konstytucj¹ RP, o uzupe³nienie zapisów art. 54
w przyjêtej przez Sejm RP w dniu 4 lutego 2011 r. ustawie – Prywatne prawo miêdzynarodowe o zdefinio-
wanie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku wy³¹cznie kobiety i mê¿czyzny.

Domagam siê, aby stanowione w Polsce prawo by³o zgodne z konstytucj¹ RP oraz kodeksem rodzin-
nym i opiekuñczym i nie stwarza³o mo¿liwoœci legalizacji w Polsce zwi¹zków partnerskich zawieranych
w tych krajach UE, które dopuszczaj¹ zwi¹zki, chodzi o ma³¿eñstwa, osób tej samej p³ci. W¹tpliwoœci ta-
kie pojawi³y siê podczas koñcowych prac nad ustaw¹. Mówili o nich niektórzy znawcy prawa i pos³owie
ró¿nych opcji. Znalaz³o to tak¿e odzwierciedlenie w g³osowaniu nad poprawk¹ zg³oszon¹ przez PiS. Zgod-
na z polskim prawem poprawka zosta³a odrzucona, bo przewa¿y³ jeden g³os. Z ubolewaniem przyj¹³em
informacjê, ¿e marsza³ek Sejmu Grzegorz Schetyna nie zgodzi³ siê na przewidzian¹ w Regulaminie Sejmu
RP reasumpcjê g³osowania nad poprawk¹ do ustawy, o co wystêpowa³ klub poselski z powodu zg³oszenia
przez pos³a pomy³ki w g³osowaniu, a przez pos³ankê k³opotów technicznych uniemo¿liwiaj¹cych oddanie
g³osu.

Zwracam siê do wszystkich senatorów RP o opowiedzenie siê za czytelnym okreœleniem w wymienionej
ustawie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, by nie stwarzaæ w Polsce mo¿liwoœci dochodzenia
drog¹ s¹dow¹ do uznania za ma³¿eñstwo zwi¹zków osób tej samej p³ci legalizowanych poza granicami
kraju i nie doprowadziæ tym samym w przysz³oœci do dualizmu w porz¹dku prawnym.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Celem przedstawionego projektu ustawy jest dokonanie gruntownych zmian w zakresie norm prawa
spadkowego okreœlonych w ksiêdze czwartej kodeksu cywilnego poprzez ustanowienie dodatkowej
instytucji – tak zwanego zapisu windykacyjnego.

Projektodawca przewidzia³ rozdzielenie dzia³u zatytu³owanego „Zapis i polecenie” na trzy odrêbne roz-
dzia³y. W rozdzia³ach I i III umieszczone zosta³y – co do zasady w niezmienionym brzmieniu – przepisy do-
tycz¹ce odpowiednio zapisu (zwanego teraz zapisem zwyk³ym) oraz polecenia. Rozdzia³ II poœwiêcony zo-
sta³ z kolei w ca³oœci szczegó³owemu uregulowaniu zasad stosowania zapisu windykacyjnego.

Jak wynika z zaproponowanego brzmienia dodawanego niniejsz¹ nowelizacj¹ art. 9811 §2, spadko-
dawca uzyska mo¿liwoœæ objêcia zapisem windykacyjnym: konkretnej rzeczy oznaczonej co do to¿samo-
œci, zbywalnego prawa maj¹tkowego, przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Przedmiotem zapisu
windykacyjnego bêdzie mog³o byæ nadto ustanowienie na rzecz zapisobiercy u¿ytkowania lub s³u¿ebno-
œci. Niezwykle istotnym atrybutem cechuj¹cym zapis windykacyjny jest to, ¿e pozwala on spadkobiercy
wejœæ w posiadanie rzeczy lub prawa bêd¹cego przedmiotem zapisu de facto ju¿ z chwil¹ otwarcia spad-
ku. Rozwi¹zanie to zas³uguje na pozytywn¹ ocenê, pozwoli ono bowiem znacznie przyspieszyæ i uproœciæ
wykonanie ostatniej woli spadkodawcy. Jako racjonalne nale¿y oceniæ nadto wynikaj¹ce z projektu usta-
wy przes³anki przes¹dzaj¹ce o bezskutecznoœci uczynionego zapisu windykacyjnego. W tym wzglêdzie
wska¿ê jako przyk³ad przypadek, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu windykacyjnego nie na-
le¿y do spadkodawcy albo spadkodawca jest zobowi¹zany do jego zbycia. Warto wskazaæ w tym miejscu
na jeszcze jeden rygor, który przes¹dza o tym, i¿ testament zawieraj¹cy rozporz¹dzenie polegaj¹ce na
uczynieniu zapisu windykacyjnego – ze wzglêdu na szczególn¹ moc prawn¹ takiego zapisu – winien byæ
sporz¹dzony wy³¹cznie w formie aktu notarialnego.

Przyjêcie nowych rozwi¹zañ w zakresie ustanawiania zapisów spowodowa³o koniecznoœæ ustalenia
i uregulowania relacji prawnych, jakie zachodz¹ pomiêdzy zapisem windykacyjnym a innymi instytucja-
mi prawa spadkowego. Na uwagê zas³uguje wynikaj¹ce z art. 9815 przedstawionego projektu ustawy ode-
s³anie do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do zapisu windykacyjnego przepisów o powo³aniu
spadkobiercy, przyjêciu i odrzuceniu spadku, o zdolnoœci do dziedziczenia i o niegodnoœci oraz – w spra-
wach nieuregulowanych w rozdziale II – przepisów o zapisie zwyk³ym. Jako uzasadnione nale¿y oceniæ
tak¿e zmiany poczynione w przepisach dotycz¹cych zachowku (miêdzy innymi to, ¿e zapisy windykacyj-
ne, analogicznie jak darowizny, dolicza siê do spadku). Powy¿sze przyk³ady s¹ jedynie cz¹stk¹ ogó³u
zmian, jakie projektodawca przewidzia³ w odniesieniu do przepisów kodeksu cywilnego w zwi¹zku z przy-
jêciem instytucji zapisu windykacyjnego.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e tak istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego poci¹gnê³y za sob¹ równie¿ po-
trzebê dostosowania wielu innych aktów prawnych powi¹zanych z tym zagadnieniem. Wskazaæ wypada
choæby kodeks postêpowania cywilnego, ustawê o postêpowaniu administracyjnym w administracji,
ustawê o podatku od spadków i darowizn, prawo o notariacie oraz prawo upad³oœciowe i naprawcze.

Reasumuj¹c, nale¿y przyznaæ, ¿e opisane regulacje przynios¹ pozytywne efekty w zakresie ustawo-
wych zasad dziedziczenia. W szczególnoœci korzystne s¹ te zapisy, które umo¿liwi¹ spadkodawcy precy-
zyjne rozporz¹dzenie swoim maj¹tkiem na wypadek œmierci. Spadkodawca bêdzie mia³ bowiem mo¿li-
woœæ wskazania, komu po jego œmierci przypadnie konkretny sk³adnik maj¹tku. Z punktu widzenia
spadkobierców regulacje te pozwol¹ na sprawne dokonanie podzia³u masy spadkowej, co ma niekiedy
niebagatelne znaczenie, chocia¿by z uwagi na koniecznoœæ natychmiastowego przejêcia zarz¹du nad po-
zostawionym przez spadkodawcê przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym.

Zaproponowane zmiany s¹ kompletne i dobrze przemyœlane, dlatego te¿ zasadne jest przyjêcie przed-
stawionego projektu ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
We wspó³czesnym œwiecie rozwój nowoczesnej gospodarki uzale¿niony jest g³ownie od poziomu inno-

wacyjnoœci, która jest decyduj¹cym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjnoœæ na rynkach miêdzy-
narodowych. Innowacyjnoœæ staje siê wiêc g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ i czynnikiem wzrostu poziomu gospo-
darczego. W zwi¹zku z tym nowelizacja wspomnianej ustawy jest niezwykle wa¿na, przede wszystkim
z uwagi na mo¿liwoœæ wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych i nowoczesnych technologii,
które wp³ywaj¹ na wzrost gospodarczy ka¿dego kraju. Unowoczeœnianie gospodarki poprzez nowatorskie
rozwi¹zania podnosi jakoœæ produkcji i zwiêksza wydajnoœæ. Niestety, wprowadzanie innowacyjnoœci
wi¹¿e siê z kosztami. Szczególnie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom brakuje w³asnych œrodków na fi-
nansowanie badañ i wdra¿anie nowoczesnych technologii i rozwi¹zañ organizacyjnych.

Prezentowana ustawa wprowadza zatem mo¿liwoœæ udzielania przedsiêbiorcom kredytu technologicz-
nego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt jest udzielany ze œrodków unijnych w ramach dzia³a-
nia 4.3 Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” oraz ze œrodków publicznych. Obecnie me-
chanizm ten uzale¿nia wysokoœæ dotacji od wielkoœci sprzeda¿y produktów przez przedsiêbiorstwo. Dla-
tego by³o bardzo ma³e zainteresowanie tym kredytem. Ten mechanizm powodowa³, ¿e przedsiêbiorcy nie-
chêtnie korzystali z niego, i grozi³o nam to, ¿e œrodki unijne nie bêd¹ wykorzystane. A s¹ to znaczne œrod-
ki, bo to oko³o 1,4 miliarda polskich z³otych. St¹d te¿ ta nowelizacja.

Zachêt¹ dla przedsiêbiorców obecnie, w tej¿e ustawie jest to, ¿e znosi siê uzale¿nienie wysokoœci sp³aty
kredytu technologicznego od wielkoœci sprzeda¿y, a tak¿e to, ¿e umo¿liwia siê uzyskanie refinansowania
inwestycji technologicznej do 70%, czyli wystarczy wk³ad w³asny w wysokoœci ok. 30%. Dotychczas by³o
refinansowanie do 70%, ale kredytu, a nie inwestycji. Tutaj jest: inwestycji. Wa¿ne jest to, ¿e zmniejsza
siê te¿ udzia³ w³asny przedsiêbiorcy. Równie¿ wa¿n¹ zachêt¹ jest umo¿liwienie realizacji inwestycji ju¿ po
z³o¿eniu wniosku, a nie dopiero po podpisaniu umowy z bankiem.

Niew¹tpliwie ustawa przyczyni siê do zwiêkszenia liczby przedsiêbiorców inwestuj¹cych w nowe te-
chnologie i do unowoczeœnienia produkcji, co pozwoli na wytarzanie bardziej konkurencyjnych, lepszych
produktów. Pozwoli to na powstanie kilku tysiêcy miejsc pracy, co da wiêksze wp³ywy do bud¿etu, umo¿-
liwi wykorzystanie w pe³ni ca³ej alokacji œrodków z Unii Europejskiej, a tak¿e œrodków krajowych. To
wszystko jest niezmiernie wa¿ne przy dzisiejszym spowolnieniu gospodarczym. Wa¿na jest równie¿ po-
prawa konkurencyjnoœci mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Wszystkie te zmiany poprawi¹ przep³yw p³atnoœci, zasady wyp³at, zasady zwrotu kosztów wynika-
j¹cych z obs³ugi kredytów oraz odnosz¹ siê do pokrycia kosztów wprowadzonych zmian.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Opracowanie przedstawionego dziœ do dyskusji projektu ustawy podyktowane by³o w przewa¿aj¹cej
mierze stosunkowo niskim poziomem alokacji œrodków przeznaczonych na udzielanie dop³at do sp³aty
kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny, jak równie¿ powi¹zana z nim premia technologiczna,
s¹ instrumentami s³u¿¹cymi realizacji dzia³ania 4.3 Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”
(PO IG). Obecny poziom wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie innowacyjnoœci oraz
utrzymuj¹ce siê opóŸnienia w dokonywaniu p³atnoœci powoduj¹ uzasadnione obawy, ¿e o ile wkrótce nie
nast¹pi wyraŸne o¿ywienie w tym zakresie, trzeba bêdzie liczyæ siê z niebezpieczeñstwem
niewykorzystania przyznanej nam puli, co z kolei wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zwrotu tych œrodków do
unijnego bud¿etu.

Podkreœliæ wypada za projektodawc¹, ¿e ustanowione obecnie zasady przyznawania premii technolo-
gicznej s¹ bardziej restrykcyjne ani¿eli w przypadku wsparcia udzielanego w ramach pozosta³ych dzia³añ
PO IG. Wydaje siê, ¿e fakt ten ma bezpoœrednie prze³o¿enie na odnotowywane dotychczas niewielkie wy-
korzystanie funduszy w ramach wskazanego dzia³ania.

Dlatego te¿ jako s³uszne nale¿y oceniæ propozycje okreœlenia warunków wyp³aty premii technologicz-
nej w sposób analogiczny do tego, jaki obowi¹zuje w przypadku pozosta³ych dzia³añ PO IG. W tym celu
w projekcie ustawy zrezygnowano z wymogu powi¹zania uzyskania dotacji z wielkoœci¹ sprzeda¿y towa-
rów lub us³ug bêd¹cych wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej zap³aconymi fakturami.
Proponowane rozwi¹zania opieraj¹ siê na obowi¹zku zakoñczenia danej inwestycji oraz udokumentowa-
nia poniesionych kosztów kwalifikowanych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje znowelizowany art. 10
ust. 2, zgodnie z którym uznanie poniesionych kosztów za koszty kwalifikowane bêdzie mog³o nast¹piæ
ju¿ od momentu wp³ywu do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o przyznanie premii technologicz-
nej, a nie, jak by³o do tej pory, dopiero od momentu przyznania przez wspomniany bank promesy wyp³aty
premii technologicznej. We wspomnianym przepisie dokonano jeszcze jednej istotnej zmiany, której
efektem bêdzie mo¿liwoœæ przeznaczenia premii technologicznej nie tylko na wydatki sfinansowane wy-
³¹cznie z kredytu technologicznego, lecz na ogó³ poniesionych wydatków, które zgodnie z ust. 5 i 6 wska-
zanego artyku³u mog¹ byæ uznane za koszt kwalifikowany. Jednoczeœnie znacz¹cemu uszczegó³owieniu
uleg³ katalog wydatków ponoszonych na realizacjê inwestycji publicznej oraz warunków, jakie musz¹
byæ spe³nione, aby wydatki takie mog³y zostaæ uznane.

Warto zauwa¿yæ, ¿e projektodawca rozszerzy³ zakres pojêcia „nowa technologia” poprzez ujêcie w nim
obok technologii w postaci prawa w³asnoœci przemys³owej lub us³ugi badawczo-rozwojowej (w rozumie-
niu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug) tak¿e nieopatentowanej wiedzy technicznej. Rozwi¹zanie to
niew¹tpliwie umo¿liwi znacz¹ce poszerzenie krêgu podmiotów, od których przedsiêbiorca bêdzie móg³
pozyskaæ now¹ technologiê. W dotychczasowym brzmieniu ustawy definicja ta ogranicza³a mo¿liwoœæ
pozyskania nowej technologii w zasadzie jedynie do podmiotów, których dzia³alnoœæ statutowa wi¹za³a
siê ze œwiadczeniem us³ug badawczo-rozwojowych.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e przedstawiony projekt ustawy jest rozwi¹zaniem po¿¹danym,
a nawet koniecznym z uwagi na zastany stan rzeczy. Wszyscy doskonale wiemy, jak istotn¹ rolê dla roz-
woju gospodarki odgrywa obecnie innowacyjnoœæ. Zatem ka¿de dzia³anie, które ma wp³yw na podniesie-
nie poziomu innowacyjnoœci, zas³uguje na aprobatê. Ewentualny brak wykorzystania funduszy przypi-
sanych do dzia³ania 4.3 PO IG przyniesie straty znacznie dalej id¹ce ni¿ tylko koniecznoœæ zwrotu nieroz-
dysponowanych œrodków. Musimy byæ œwiadomi tego, ¿e ka¿da z³otówka zainwestowana w ramach tego
dzia³ania ma ogromny potencja³, który przejawiaæ siê mo¿e w utworzeniu nowych miejsc pracy, poprawie
konkurencyjnoœci gospodarki poprzez zachêcenie mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do inwesto-
wania w innowacyjnoœæ. Tym samym wspomniany projekt mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na rozwój ca³ych
regionów.

Zwracam siê zatem do Wysokiej Izby z gor¹c¹ proœb¹ o akceptacjê przedstawionej nowelizacji. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy w tej chwili nad stworzeniem nowej formu³y urzêdu, którego dzia³alnoœæ wi¹za³a siê do-

t¹d z ustaw¹ o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych z 27 lipca 2001 r. Ustawa ta zostaje uchylona, a w jej miejsce wprowadzone zostaj¹ przepisy usta-
wy, któr¹ omawia teraz Wysoki Senat.

W nowym porz¹dku prawnym prezes Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych otrzymuje kompetencje do wydawania pozwoleñ na dopuszczenie do obro-
tu produktów leczniczych i biobójczych, co dotychczas by³o kompetencj¹ ministra zdrowia. Uzyskuje on
te¿ status centralnego organu administracji rz¹dowej. Dzia³anie to powoduje rozdzielenie kompetencji
w zakresie rejestracji i refundacji leków, co jest niew¹tpliwie bardzo s³usznym posuniêciem.

W urzêdzie pojawi¹ siê te¿ wiceprezesi, którym poruczone zostan¹ konkretne zadania, bêdzie ich czte-
rech. Po raz pierwszy pojawi siê wiceprezes do spraw weterynarii, pojawi¹ siê tak¿e nowe komisje opinio-
dawczo-doradcze, jedn¹ z nich bêdzie w³aœnie komisja zajmuj¹ca siê produktami leczniczymi weteryna-
ryjnymi. Powstanie te¿ Komisja do spraw Produktów z Pogranicza, dla produktów spe³niaj¹cych kryteria
produktu leczniczego i kryteria innego rodzaju produktów.

Nowa ustawa wprowadza tak¿e zmiany w prawie farmaceutycznym. Dotycz¹ one miêdzy innymi zmia-
ny definicji sprzeda¿y wysy³kowej, okresu wy³¹cznoœci danych, okresu wy³¹cznoœci rynkowej, badañ kli-
nicznych, odpowiedzialnoœci sponsora za prowadzenie badania klinicznego, okreœlenia kategorii bada-
nia klinicznego niekomercyjnego, badania formalnego dokumentacji badania klinicznego, mo¿liwoœci
przechowywania dokumentacji dotycz¹cej badania klinicznego, mo¿liwoœci sk³adania dokumentów do-
tycz¹cych badania klinicznego w jêzyku angielskim, inspekcji badania klinicznego i szeregu innych nie-
zwykle istotnych rozwi¹zañ, w tym tak¿e o charakterze antykorupcyjnym.

Prócz zmian w prawie farmaceutycznym, w zwi¹zku z uczynieniem prezesa urzêdu centralnym orga-
nem administracji rz¹dowej, konieczne bêd¹ zmiany w ustawie o s³u¿bie cywilnej, a tak¿e w ustawie
o pracownikach urzêdów pañstwowych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ca³y cykl zmian, o których wspomnia³em powy¿ej, jest konsekwencj¹
implementacji prawa europejskiego, ale jest tak¿e racjonalnym krokiem na drodze usprawnienia pracy
Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje moim zdaniem kwestia rozdzielenia kompetencji w zakresie rejestracji i refunda-
cji leków. Kierunek zmian jest w moim przekonaniu s³uszny, dlatego zachêcam Wysok¹ Izbê do przyjêcia
omawianej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, któr¹ w tej chwili omawiamy, wp³ywa na kilka aktów prawnych, na przyk³ad ustawê

o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego, ustawê o ochronie roœlin, ustawê o In-
spekcji Weterynaryjnej. G³ówne cele noweli to wy³¹cznie przyznania pomocy wspólnotowej i pomocy kra-
jowej do owoców w przypadku, gdy obszar gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o p³atnoœci bezpoœre-
dnie lub na które p³atnoœci maj¹ byæ przyznane, wynosi mniej ni¿ 1 ha.

Nowelizacja okreœla te¿ zasady przeniesienia praw zwi¹zanych z p³atnoœciami w ramach systemu
wsparcia bezpoœredniego w przypadku nastêpstwa prawnego innego ni¿ dziedziczenie, zaœ w przypadku
dziedziczenia upraszcza procedurê wyp³aty p³atnoœci, stosuj¹c formu³ê rezygnacji z wymogu wyra¿enia
zgody przez ma³oletniego na przyjêcie wyp³aty przez jego przedstawiciela ustawowego.

Wyrazem nowoczesnoœci mo¿na by okreœliæ uregulowanie w nowelizacji sposobu sk³adania za³¹czni-
ków do wniosków o przyznanie p³atnoœci w formie elektronicznej.

Warte uwagi s¹ równie¿ zastrze¿enia, jakie do projektu maj¹ senaccy legislatorzy. Ich uwzglêdnienie
w moim pojêciu wp³ynie korzystnie na kszta³t ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich niew¹tpliwie uspra-
wnia ca³y ich mechanizm, co jest zjawiskiem wa¿nym i potrzebnym, dlatego moim zdaniem ustawa godna
jest przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w strukturze kompetencji ministra obrony narodowej wynikaj¹ z zobowi¹zañ sojuszniczych

i udzia³u Polski w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpie-
czeñstwa (NSIP). Program ów jest narzêdziem zaspokajania potrzeb w zakresie tworzenia zdolnoœci woj-
skowych wykraczaj¹cych poza mo¿liwoœci obronne pojedynczych pañstw cz³onków NATO, s³u¿y te¿ sta-
bilizacji i bezpieczeñstwu zbiorowemu sojuszników. Program finansowany jest przez jego uczestników za
pomoc¹ corocznych sk³adek. Obejmuje on wy³¹cznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych,
których wykonanie zapewnia osi¹gniêcie zdolnoœci operacyjnych sojuszu. Pakiety te zatwierdza Rada
Pó³nocnoatlantycka, a przydzia³ œrodków jest realizowany przez Komitet Infrastruktury NATO.

W³aœnie w zwi¹zku z przynale¿noœci¹ Polski do NSIP nastêpuj¹ zmiany w ustawie o urzêdzie ministra
obrony narodowej. Nowe regulacje wskazuj¹ miêdzy innymi, ¿e minister obrony narodowej sprawuje
nadzór nad gospodark¹ bud¿etow¹ instytucji powo³anej do realizacji w naszym kraju zadañ wynika-
j¹cych z przynale¿noœci do NSIP. Instytucj¹ t¹ jak dot¹d by³ Zak³ad Inwestycji Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego. W³aœnie z dzia³alnoœci¹ Zak³adu Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlan-
tyckiego zwi¹zane s¹ zmiany w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zak³ad ów bêdzie móg³ teraz uzyskiwaæ dotacje celowe i podmiotowe
na zadania publiczne zwi¹zane z realizacj¹ na terytorium RP zadañ inwestycyjnych w programie NSIP.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Polska zawsze traktowa³a zobowi¹zania sojusznicze w ramach Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego bardzo powa¿nie, s¹ one bowiem fundamentem bezpieczeñstwa naszego kraju.
Umacnianie tego fundamentu powinno byæ dla was wszystkich kwesti¹ kluczow¹. Przejawem tego s¹
zmiany, o których w tej chwili dyskutujemy, w zwi¹zku z tym gor¹co zachêcam Wysok¹ Izbê do ich przyjê-
cia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Przyjêcie zmian wynikaj¹cych z przedstawionego projektu ustawy podyktowane jest koniecznoœci¹
dostosowania obowi¹zuj¹cych przepisów do ogólnych regulacji z zakresu finansów publicznych
w kszta³cie okreœlonym ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych. Chodzi w tym miejscu w szczególnoœci o wymóg, zgodnie z którym do koñca 2010 r. nale¿a³o
zakoñczyæ proces likwidacji zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych pañstwowych
jednostek bud¿etowych.

Cz³onkostwo naszego kraju w Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, NATO, wi¹¿e siê z potrzeb¹
ci¹g³ej modernizacji si³ zbrojnych oraz budowy i utrzymania w naszym kraju podstawowej infrastruktury
wojskowej, spe³niaj¹cej przyjête przez NATO standardy. Zadania te by³y realizowane w ramach ponadna-
rodowego Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeñstwa, NSIP, przez podleg³y Ministerstwu
Obrony Narodowej Zak³ad Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, prowadzony w formie
zak³adu bud¿etowego. Zak³ad ten jednak z koñcem ubieg³ego roku uleg³ likwidacji. W jego miejsce zosta-
³a powo³ana instytucja gospodarki bud¿etowej pod tak¹ sam¹ nazw¹. Zmiana formy organizacyjnej, w ja-
kiej dzia³a wspomniana instytucja, uzasadnia dokonanie odpowiednich zmian w ustawach dotycz¹cych
realizacji programu NSIP.

W tym kontekœcie warto wskazaæ przede wszystkim na art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, w myœl którego „instytucja gospodarki bud¿etowej mo¿e otrzymywaæ dotacje
z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ publicznych, je¿eli odrêbne ustawy tak stanowi¹”.

W konsekwencji wskazywanych faktów w projekcie ustawy musia³y siê znaleŸæ zapisy okreœlaj¹ce wy-
raŸn¹ podstawê prawn¹ do przyznawania wspomnianej instytucji gospodarki bud¿etowej dotacji celowej
lub podmiotowej z bud¿etu pañstwa na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zadañ inwestycyjnych, okreœlonych w Programie Inwestycji NATO w Dzie-
dzinie Bezpieczeñstwa. W tym zakresie wskazaæ nale¿y na art. 12a, który na mocy niniejszego projektu
ustawy zostanie dodany do ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
o finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto projektodawca przewiduje rozszerzenie okreœlonego w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej zakresu dzia³ania ministra o zadania zwi¹zane z realizacj¹ celów
oraz zobowi¹zañ sojuszniczych wynikaj¹cych z udzia³u Polski w programie NSIP. Projektodawca okreœli³
te¿ wyraŸnie kompetencje ministra obrony narodowej do sprawowania nadzoru nad wymienion¹ wy¿ej
instytucj¹ gospodarki bud¿etowej, mówi o tym dodany w niniejszym projekcie ustawy art. 4a.

Przedstawiony projekt nowelizacji zawiera zatem wiele zmian o charakterze formalnym, których celem
jest dostosowanie zasad realizacji inwestycji w ramach Programu NSIP do wymogów ustawy o finansach
publicznych. Przedstawione zmiany s¹ jednak niezwykle istotne, bowiem pozwalaj¹ one zapewniæ utrzy-
manie ci¹g³oœci wykonywania zadañ pañstwa w przedmiotowym zakresie. Ma to niebagatelne znaczenie
nie tylko w kontekœcie obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, ale równie¿ ze wzglêdu na utrzymanie spra-
wnoœci obronnej ca³ego NATO. Maj¹c to na uwadze, proszê Wysok¹ izbê o przyjêcie zaproponowanych
zmian. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ratyfikacja protoko³u, nad którym obecnie debatuje Wysoki Senat, jest, jak wiemy, konstytucyjn¹

procedur¹ konieczn¹ do przyjêcia ka¿dej umowy miêdzynarodowej. Nim powiem o samym protokole, po-
zwolê sobie na kilka s³ów o konwencji, do której zosta³ on sporz¹dzony.

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa-
¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane skutki, zwana konwencj¹ CCW,
zosta³a podpisana w Genewie w paŸdzierniku 1980 r. Traktuje ona o tych rodzajach broni, które ze wzglê-
du na swoj¹ budowê lub sposób dzia³ania umo¿liwiaj¹ jedynie czêœciow¹ kontrolê u¿ytkownika nad
skutkami jej zastosowania albo powoduj¹ cierpienia wiêksze ni¿ niezbêdne do uzyskania okreœlonych ce-
lów militarnych. Konwencja ta ma zastosowanie w czasie konfliktu zbrojnego.

Konwencja CCW jest zbiorem postanowieñ o charakterze ogólnym, zaœ szczegó³owe zakazy i ogranicze-
nia opisane s¹ w protoko³ach dodatkowych. Obecnie jest ich piêæ i w³aœnie o pi¹tym z nich dyskutujemy
w chwili obecnej.

Protokó³ V, który wszed³ w ¿ycie 12 listopada 2006 r., zak³ada, ¿e jego strony b¹dŸ inne strony dzia³añ
zbrojnych po zakoñczeniu tych dzia³añ zobowi¹zane s¹ do szybkiego oznaczenia i oczyszczenia terenu,
usuniêcia lub zniszczenia wybuchowych pozosta³oœci wojennych, zaœ odpowiedzialnoœæ za te dzia³ania
spoczywa w pierwszej kolejnoœci na stronie konfliktu, która jest w posiadaniu terytorium wymagaj¹cego
takich dzia³añ. Protokó³ obliguje równie¿ do ostrzegania i uœwiadamiania ludnoœci cywilnej o zaistnia-
³ych zagro¿eniach oraz oznakowywania i kontrolowania terenów, na których wystêpuj¹ pozosta³oœci wo-
jenne. Strony protoko³u zobowi¹zuj¹ siê tak¿e do archiwizowania informacji o u¿yciu i porzuceniu kon-
kretnych rodzajów amunicji oraz ewentualnego informowania stron, pod których kontrol¹ znajduje siê
terytorium z pozosta³oœciami amunicji. Ka¿da ze stron musi tak¿e upowszechniaæ instrukcje i procedury
oraz szkoliæ personel w zakresie wykonywania postanowieñ protoko³u V. Jego strony s¹ tak¿e zobowi¹za-
ne do udzielania w miarê mo¿liwoœci pomocy personalnej, technicznej, finansowej lub rzeczowej w celu
rozwi¹zywania problemów wywo³anych przez pozosta³oœci wojenne. Techniczna czêœæ protoko³u V szcze-
gó³owo okreœla zasady postêpowania z wybuchowymi pozosta³oœciami wojennymi i zawiera propozycje
œrodków zapobiegawczych oraz zwiêkszenia niezawodnoœci amunicji wybuchowej w celu eliminacji b¹dŸ
maksymalnej redukcji ich pozosta³oœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu ustawy, nad któr¹ debatujemy, mo¿emy
przeczytaæ, ¿e ratyfikacja protoko³u V pozwoli Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowaæ siê jako pañstwo
konsekwentnie d¹¿¹ce do eliminacji negatywnych skutków u¿ycia tych rodzajów broni konwencjonalnej,
które stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla ludnoœci cywilnej. Mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do poprawy wize-
runku naszego kraju w kontekœcie aktualnych trendów w globalnej polityce rozbrojeniowej. Ca³kowicie
zgadzam siê z t¹ tez¹, dlatego gor¹co zachêcam Wysok¹ Izbê do wyra¿enia zgody na ratyfikacjê protoko-
³u V konwencji z Genewy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem naszych obecnych obrad jest wyra¿enie zgody na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej,

a wiêc standardowy okreœlony w konstytucji tryb dzia³ania. W tym przypadku przedmiotow¹ umow¹ jest
Protokó³ zmieniaj¹cy Konwencjê o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Kon-
wencja ta nie nak³ada na jej strony obowi¹zku przekazywania informacji bankowych i nie reguluje kwestii
udzielania informacji, które nie s¹ pañstwu proszonemu potrzebne dla w³asnych celów podatkowych. Kon-
wencja OECD w sprawie podatku od dochodu i maj¹tku przewiduje jednak pe³n¹ wymianê informacji dla
celów podatkowych na wniosek, bez wzglêdu na krajowy interes podatkowy i tajemnicê bankow¹.

Protokó³ paryski ma za zadanie dostosowanie konwencji strasburskiej do konwencji OECD w sprawie
podatku od dochodu i maj¹tku. Zak³ada on tak¿e otwarcie Konwencji o wzajemnej pomocy administra-
cyjnej w sprawach podatkowych dla krajów, które nie s¹ cz³onkami OECD lub Rady Europy, oraz dotyczy
zakresu szczegó³owoœci danych, które musz¹ byæ zawarte we wniosku o udzielenie informacji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Protokó³ paryski w znacznym stopniu upraszcza Konwencjê o wzajem-
nej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, dlatego wyra¿enie przez Wysok¹ Izbê zgody na
jego ratyfikacjê jest w moim odczuciu w pe³ni s³uszne. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia fakultatywnoœci udzielania bonifikat przez jednostki
samorz¹du terytorialnego przy przekszta³caniu u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.

Po raz kolejny aktualizowana jest ustawa o przekszta³ceniu u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci. Niestety ta forma quasi-w³asnoœci, pozosta³a jeszcze z dawnego ustroju, co rusz dostarcza nowych
k³opotów i problemów u¿ytkownikom wieczystym. Problemy natury prawnej dotykaj¹ nie tylko osób, któ-
re chc¹ przekszta³ciæ u¿ytkowanie wieczyste w prawo w³asnoœci, ale tak¿e innych u¿ytkowników wieczy-
stych. Obecnie istniej¹ca procedura oraz forma korzystania z prawa przekszta³cenia jest niepe³na, nie-
kompletna oraz posiada wiele luk. Je¿eli na przyk³ad organy pañstwowe oraz ich pracownicy wy³¹czaj¹
siê z prowadzenia takich spraw, powoduj¹ znaczn¹ przewlek³oœæ postêpowañ dotycz¹cych prze-
kszta³ceñ. Dowolnoœæ w zakresie regulacji op³at za u¿ytkowanie wieczyste oraz bardzo ¿mudna droga do-
tycz¹ca odwo³añ od wysokoœci tych op³at skutkuj¹ jednoczeœnie znacznym ograniczeniem mo¿liwoœci
dochodzenia swoich praw.

Nauczeni doœwiadczeniami powinniœmy zerwaæ z tym reliktem czasów gospodarki ludowej i wprowa-
dziæ ustawow¹ regulacjê, która pozwoli³aby automatycznie wszystkim u¿ytkownikom wieczystym pozys-
kanie na w³asnoœæ u¿ytkowania wieczystego w sposób zrozumia³y i prosty dla obywatela, a nie tak, jak za-
k³ada to obecna ustawa reguluj¹ca tê materiê. Kwesti¹ otwart¹ jest kwestia op³aty za tak¹ czynnoœæ czy
okres posiadania w u¿ytkowaniu wieczystym nieruchomoœci, aby spe³niaæ warunki przekszta³cenia.

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
282 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 71. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Niepokoi mnie fakt, i¿ wiele mówi siê o tym, ¿e dofinansowania kosztów kszta³cenia zawodowego m³o-

docianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie bêdzie. Uwa¿am, i¿ wp³ynie to na rozwój
zawodowy m³odych ludzi, a w przysz³oœci na gorsze przygotowanie ich do zawodu i w konsekwencji bezro-
bocie.

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz ró¿ne inne sygna³y nap³ywaj¹ce w tej sprawie do mojego biura sena-
torskiego, zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie.

Czy w tym roku bêdzie dofinansowanie kosztów kszta³cenia zawodowego m³odocianych w celu przygo-
towania zawodowego? A jeœli go nie bêdzie, to dlaczego?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Chcia³abym wyraziæ swoj¹ g³êbok¹ dezaprobatê wobec Pana dzia³añ oraz podleg³ych Panu s³u¿b.
W ostatnim czasie mia³ miejsce ¿enuj¹cy spektakl dotycz¹cy wydania komiksu o Chopinie. Szczegó³y tej
sprawy s¹ powszechnie znane, by³y szeroko omawiane w mediach. Wiadomo, ¿e osoba bezpoœrednio od-
powiedzialna za dopuszczenie do tej skandalicznej publikacji nie bêdzie w ¿aden sposób poci¹gniêta do
odpowiedzialnoœci, gdy¿ „ju¿ nie pracuje w MSZ”. Niemieckojêzyczny nak³ad komiksu zosta³ wycofany
i przemielony na makulaturê, a wydawca zobowi¹za³ siê zwróciæ wynagrodzenie. Ale, mówi¹c kolokwial-
nie, mleko siê wyla³o – wiadomoœæ posz³a w œwiat, a Polska zosta³a oœmieszona.

Szanowny Panie Ministrze, nale¿ê do Pañskich zagorza³ych krytyków i nigdy siê z tym nie kry³am. Jest
Pan tym politykiem, w którym kiedyœ pok³ada³am nadziejê, a na którym siê srodze zawiod³am. Funda-
mentem owej krytyki jest sposób zarz¹dzania Ministerstwem Spraw Zagranicznych – czego dobitnym
przyk³adem jest skandal z rzeczonym komiksem – ale tak¿e fakt, ¿e zamiast kierowaæ polityk¹ zagranicz-
n¹ Rzeczypospolitej zajmuje siê Pan i skupia na „do¿ynaniu watahy”. Kreœlê te s³owa z du¿ym smut-
kiem…

Ad rem. Na kanwie tego wydarzenia rodz¹ siê pytania o dobór i selekcjê wspó³pracowników MSZ przy
takich projektach, o profilowanie wspó³pracowników nie tylko pod k¹tem umiejêtnoœci artystycznych,
ale i walorów, które powinien posiadaæ cz³owiek – zwyczajnie – kulturalny; o to, czy MSZ wyjaœnia swoim
wspó³pracownikom, czym siê zajmuje i jakie w ministerstwie obowi¹zuj¹ standardy.

I na koniec chcia³abym zapytaæ Pana Ministra, jakie zamierza podj¹æ kroki w przysz³oœci, by taka sy-
tuacja ju¿ siê wiêcej nie powtórzy³a.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zwracaj¹ siê do mnie przedstawiciele cechów rzemios³ ró¿nych z informacjami

o braku b¹dŸ istotnym ograniczaniu realizacji zobowi¹zañ pañstwa w sprawie nak³adów œrodków prze-
znaczonych na refundacjê i dofinansowanie kosztów kszta³cenia zawodowego w zak³adach pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym liczê na szczegó³owe informacje na temat powodów wstrzymania refundacji
i dofinansowania kosztów kszta³cenia zawodowego oraz na temat czasu i zakresu ich odblokowania.

S¹dzê, ¿e dostrzega Pani Minister zagro¿enia wynikaj¹ce z otwieraj¹cego siê niebawem rynku pracy
w Niemczech i Austrii. Propozycje niemieckie, w których gwarantuje siê uczniom wyp³acanie pieniêdzy,
zakwaterowanie, wy¿ywienie i realn¹ pewnoœæ póŸniejszego zatrudnienia, uderzyæ mog¹ w przysz³oœci
w polskie rzemios³o i MSP, które bêd¹ potrzebowa³y wykszta³conych kadr. Przerwanie zwi¹zków
kszta³cenia z ma³ymi polskimi zak³adami pomaga ziœciæ siê temu negatywnemu scenariuszowi.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z problemem dotycz¹cym refundacji leków (na przyk³ad Arep-

lex, Polocard, Betaloc, Atrox), które powinny za¿ywaæ osoby po zawale miêœnia sercowego. Z informacji, ja-
kie powzi¹³em od zainteresowanych, wynika, ¿e na mocy rozporz¹dzenia Pani Minister s¹ one refundowane
przez okres dwunastu miesiêcy od zaistnienia stanu zawa³owego. Tymczasem zalecenia, jakie daj¹ lekarze,
nak³adaj¹ na pacjentów obowi¹zek za¿ywania tych czêsto nietanich leków do koñca ¿ycia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem o powody takiego stanu rzeczy.
Zwracam siê równie¿ z zapytaniem, czy planowana jest zmiana odnoœnie do okresu refundacji wskaza-

nych leków.
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(ujednolicony tekst ustawy opracowany na podstawie DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199, z 2004 r. nr 116 poz.
1202 i nr 210 poz. 2135, z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414 oraz z 2006 r. nr 104 poz. 708), zwracam siê
do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci odst¹pienia od projektu reformy organizacyjnej s¹downi-
ctwa powszechnego przygotowywanej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, zak³adaj¹cej likwidacjê s¹dów pracy,
w których wp³yw spraw pracowniczych nie przekracza 120 w ci¹gu roku, co doprowadzi³oby m.in. do zamkniê-
cia na obszarze województwa œwiêtokrzyskiego wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych w Busku-Zdroju, Jê-
drzejowie, Koñskich, Piñczowie, Staszowie i Skar¿ysku-Kamiennej.

Z wielkim zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyj¹³em do wiadomoœci doniesienia medialne mówi¹ce o no-
wych planach reorganizacji struktury s¹downictwa powszechnego zapowiedzianych przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci. Mia³yby one polegaæ na likwidacji wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych, w których ob³o¿e-
nie sprawami nie przekracza œrednio 10 miesiêcznie. Resort sprawiedliwoœci twierdzi, ¿e utrzymywanie nie-
wielkich jednostek, do których wp³ywa ma³o spraw, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Szukanie oszczê-
dnoœci przez ministerstwo jest jak najbardziej uzasadnione, ale same wzglêdy ekonomiczne nie mog¹ decy-
dowaæo likwidacji danejplacówki.Niemo¿nautrudniaæ ludziomdostêpudos¹dów.Wydajesiê, i¿ autorzy re-
formy nie wziêli pod uwagê w dostateczny sposób potrzeb lokalnych spo³ecznoœci. W województwie œwiêto-
krzyskim, które reprezentujê jako senator, jest szeœæ wydzia³ów s¹dów rejonowych: w Busku-Zdroju, Jêdrze-
jowie, Koñskich, Piñczowie, Staszowie i Skar¿ysku-Kamiennej, które, spe³niaj¹c przywo³ane kryterium, pod-
lega³yby zamkniêciu w zwi¹zku z przeprowadzeniem planowanej reorganizacji s¹downictwa.

Chcia³bym w tym miejscu przedstawiæ pokrótce sytuacjê Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Staszowie,
która dobitnie obrazuje pozornoœæ planowanych „oszczêdnoœci” mo¿liwych do uzyskania w wyniku wprowa-
dzenia w ¿ycie planowanej reformy. W rzeczywistoœci zlikwidowanie wydzia³u pracy i przekazanie spraw do
Sandomierza wi¹zaæ siê bêdzie ze zwiêkszeniem wydatków Skarbu Pañstwa. Na terenie Staszowa i Po³añca
korespondencja z s¹du dorêczana jest przez s¹dow¹ s³u¿bê dorêczeniow¹, co kosztuje s¹d 1,10 z³ od dorêczo-
nego listu. Umieszczenie wydzia³u w Sandomierzu spowoduje koniecznoœæ dorêczania przesy³ek poczt¹, co
podra¿a koszt ka¿dej przesy³ki o ponad 5 z³otych. Skarb Pañstwa, który w sprawach z zakresu prawa pracy
pokrywa niemal wszystkie koszty postêpowania, poniesie równie¿ dodatkowe wydatki z tytu³u zwrotu kosz-
tów za przejazdy œwiadków do S¹du Rejonowego w Sandomierzu. W chwili obecnej trwa postêpowanie kon-
kursowe odnoœnie do obsady wolnego stanowiska sêdziowskiego w S¹dzie Rejonowym w Staszowie, które
z za³o¿enia mia³o byæ wsparciem kadrowym w³aœnie dla wydzia³u pracy. Znakomita baza lokalowa niedawno
oddanego do u¿ytku budynku s¹du, jak i baza informatyczna równie¿ przemawiaj¹ za utrzymaniem s¹du
pracywStaszowie.Kadraorzekaj¹cawsprawachz zakresuprawapracyosi¹gabardzodobrewyniki zarówno
co do liczby za³atwianych spraw, jak i co do stabilnoœci orzecznictwa.

Przedewszystkimpodkreœliæ jednaknale¿ykoszty spo³eczneewentualnej decyzji o likwidacji s¹dówpracy.
Zauwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e w wiêkszoœci stronami spraw z zakresu prawa pracy s¹ osoby bêd¹ce w trudnej
sytuacji materialnej. Koniecznoœæ dochodzenia swoich praw przed s¹dem oddalonym dla niektórych miesz-
kañców powiatu o 70 km spowoduje rezygnacjê przez nich z ochrony ich praw pracowniczych, zw³aszcza
w sprawach drobnych roszczeñ. W ten sposób osoby te, nierzadko ubogie, zostan¹ pozbawione ochrony jed-
nego z podstawowych, konstytucyjnie gwarantowanych praw, jakim jest prawo do s¹du.

Z przedstawionych informacji i danych jasno wynika, ¿e argumentacja resortu sprawiedliwoœci kreu-
j¹ca potrzebê likwidacji „nieefektywnych jednostek organizacyjnych s¹downictwa” nie ma ¿adnego od-
zwierciedlenia w rzeczywistoœci w odniesieniu do placówek s¹downiczych z województwa œwiêtokrzyskie-
go, a podobnie jest zapewne w pozosta³ych regionach kraju. Dlatego te¿ jako senator ziemi œwiêtokrzys-
kiej, który czuje siê zobowi¹zany interweniowaæ we wszelkich sprawach dotycz¹cych poprawy warunków
¿ycia jej mieszkañców, kierowany interesem spo³ecznym, ale maj¹c na wzglêdzie równie¿ dobro wymiaru
sprawiedliwoœci, jeszcze raz zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci odst¹pienia
od projektu reformy organizacyjnej s¹downictwa powszechnego przygotowywanej w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci, zak³adaj¹cej likwidacjê s¹dów pracy, w których wp³yw spraw pracowniczych nie przekracza
liczby 120 w ci¹gu roku, co doprowadzi³oby m.in. do zamkniêcia na obszarze województwa œwiêtokrzys-
kiego wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie, Koñskich, Piñczowie, Staszo-
wie i Skar¿ysku-Kamiennej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach pojawi³y siê informacje, i¿ jeszcze w 2011 r. w S¹dzie Rejonowym w Bia³ej Pod-

laskiej maj¹ nast¹piæ zmiany organizacyjne polegaj¹ce na likwidacji Wydzia³u Gospodarczego, zaœ ob-
szar w³aœciwoœci tego wydzia³u stanie siê obszarem w³aœciwym dla S¹du Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku.

Ta informacja wywo³a³a powa¿ne zaniepokojenie bialskich œrodowisk prawniczych, w tym radców pra-
wnych, adwokatów prowadz¹cych swoj¹ praktykê w obszarze w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Bia³ej
Podlaskiej oraz przedsiêbiorców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Wydzia³u Gospo-
darczego S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej.

Nale¿y przypomnieæ, i¿ S¹d Rejonowy w Bia³ej Podlaskiej, którego korzenie siêgaj¹ pocz¹tku dwudzie-
stolecia miêdzywojennego, jest jednostk¹ bardzo prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê, posiadaj¹c¹ wybitn¹ kadrê sê-
dziowsk¹ oraz sprawnie dzia³aj¹c¹ obs³ugê administracyjn¹. Wydzia³ Gospodarczy, jakkolwiek nie jest
du¿¹ jednostk¹ organizacyjn¹, stanowi niezwykle istotny filar wymiaru sprawiedliwoœci na obszarze po-
wiatu bialskiego, jak równie¿ powiatu radzyñskiego. To bowiem sprawnie dzia³aj¹cy s¹d gospodarczy jest
gwarantem prawid³owego rozwoju przedsiêbiorczoœci w naszym regionie w zwi¹zku ze strategicznym po-
³o¿eniem Bia³ej Podlaskiej przy granicy Unii Europejskiej, w pobli¿u jednego z najwa¿niejszych w Europie
szlaków tranzytowych, jednoczeœnie staraj¹cej siê swój rozwój oprzeæ w³aœnie na przygranicznym po³o¿e-
niu i zwi¹zanym z tym rozwojem przedsiêbiorczoœci. Na rozwój przedsiêbiorczoœci, wzrost liczby miejsc
pracy, pog³êbianie kontaktów gospodarczych ze Wschodem niew¹tpliwie ma wp³yw szybkie i skuteczne
dochodzenie roszczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, co zapewnia w³aœnie Wy-
dzia³ Gospodarczy S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej.

Likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej przeczy zapewnieniom w³adz
pañstwowych o po³o¿eniu szczególnego nacisku na rozwój tak zwanej œciany wschodniej, która od wielu lat
w statystykach rozwoju gospodarczego pozostaje w tyle za województwami zachodnimi czy po³udniowymi.
Posuniêcia polegaj¹ce na przymiarkach do likwidacji niektórych wydzia³ów bialskiego s¹du, Oœrodka Za-
miejscowego Prokuratury Okrêgowej w Lublinie z siedzib¹ w Bia³ej Podlaskiej, stanowi¹ bardzo niepoko-
j¹cy sygna³ dla lokalnej spo³ecznoœci, szczególnie w kontekœcie informacji, i¿ w¹tpliwe jest powstanie drogi
S17 ³¹cz¹cej Lubelszczyznê ze stolic¹. Obserwujemy bowiem dzia³ania, które nasze województwo,
a w szczególnoœci nasze miasto, spychaj¹ na margines nowoczesnej Europy. Chêæ szukania oszczêdnoœci
nie jest usprawiedliwieniem tego rodzaju dzia³añ, gdy¿ likwidacja niektórych wydzia³ów bialskiego s¹du to
tylko oszczêdnoœci pozorne. Najbardziej jednak te pozorne oszczêdnoœci odbijaj¹ siê na lokalnej spo³eczno-
œci, która w wyniku tego rodzaju dzia³añ zostanie w znacznej czêœci pozbawiona zagwarantowanego w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnio-
nej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania.
1. Jakie korzyœci, jeœli chodzi o szybkoœæ rozpoznawania spraw gospodarczych i dostêp do s¹du dla

przedsiêbiorców maj¹cych swe siedziby na terenie w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej,
przyniesie likwidacja Wydzia³u Gospodarczego tego s¹du?

2. Jakie jest uzasadnienie likwidacji niewielkiego, a dziêki temu sprawnego Wydzia³u Gospodarczego
S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej?

Z wyrazami szacunku
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W wielu rejonach naszego kraju prywatna komunikacja œwiadczona g³ównie za pomoc¹ busów staje

siê monopolist¹ przewozów. Niestety nie s¹ w nich respektowane prawa do zni¿ek ustawowych uczniów,
studentów i osób niepe³nosprawnych. Stan ów znacz¹co nadwerê¿a bud¿ety wielu rodzin.

Chcia³bym zatem zapytaæ Pana Ministra, czy s¹ jakiekolwiek plany i mo¿liwoœci zmiany tego stanu rze-
czy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W grudniu ubieg³ego roku uleg³y zawieszeniu wszystkie kursy poci¹gów na linii Sucha Beskidzka – ¯y-

wiec. By³y one podstawowym œrodkiem komunikacji mieszkañców tego rejonu. Brak owych po³¹czeñ
w znacznym stopniu utrudnia ¿ycie osobom dot¹d z nich korzystaj¹cym. Nieu¿ywane elementy infra-
struktury kolejowej mog¹ zaœ szybko staæ siê przedmiotem kradzie¿y i aktów wandalizmu.

Dlatego pragnê zapytaæ Pana Ministra o to, jakie kroki zamierza podj¹æ Ministerstwo Infrastruktury
w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra zaniepokojony o stan przygotowañ do wdro¿enia zintegrowanego systemu

centrówpowiadamiania ratunkowegona tereniekraju, awszczególnoœcina tereniewschodniej czêœciwojewó-
dztwa lubelskiego, to jest w powiatach che³mskim, krasnostawskim, w³odawskim oraz mieœcie Che³m.

Dotychczasowe – niestety zbyt czêsto zmieniane – za³o¿enia systemu regulowane by³y zapisami miêdzy
innymi rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie or-
ganizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamia-
nia ratunkowego oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2002 r.
nr 147 poz. 1229, z póŸn. zm.), w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 11 poz. 59), a wczeœniej tak¿e ustaw¹
z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191 poz. 1410, z póŸn. zm.).
Stawia³y one sobie za cel zapewnienie równego dostêpu do numeru alarmowego 112 mieszkañcom ca³ego
kraju oraz optymalizacjê dzia³añ s³u¿b ratunkowych. CPR, dokonuj¹c analizy zg³oszeñ i wysy³aj¹c
w miejsce zagro¿eñ odpowiednie s³u¿by, mia³y w istotny sposób poprawiæ poziom bezpieczeñstwa obywa-
teli, czemu s³u¿yæ mia³a wysoka dostêpnoœæ centrów zlokalizowanych w oœrodkach o charakterze ponad-
powiatowym i regionalnym.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. postawi³a CPR zadania:
– „bie¿¹cej analizy zasobów ratowniczych;
– przyjmowania zg³oszeñ alarmowych oraz obs³ugi numeru alarmowego 112,
– kwalifikacji zg³oszeñ,
– podejmowania dzia³añ zgodnie z okreœlonymi procedurami, w szczególnoœci
– dysponowania si³ ratowniczych i zespo³ów ratownictwa medycznego,
– koordynowania oraz monitorowania dzia³añ ratowniczych i medycznych czynnoœci ratunkowych, po-

wiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddzia³ów ratunkowych lub, je¿eli wymaga tego sytuacja na miejscu
zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania œwiadczeñ zdro-
wotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycznego, inicjowania procedur reagowania kryzysowego”.

Zadania te mia³y byæ realizowane przez centra powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkie centra
powiadamiania ratunkowego. Doœwiadczenia krajów zachodnioeuropejskich œwiadcz¹ o tym, ¿e chocia¿
mo¿liwe jest objêcie przez pojedynczy CPR zasiêgiem dzia³ania nawet do trzech milionów mieszkañców,
to jednak najlepsze wyniki uzyskuje siê, dopasowuj¹c mapê centrów do skupisk rzêdu 0,5–1 miliona
mieszkañców.

W oparciu o te za³o¿enia dokonano szacunków finansowych przewiduj¹cych poniesienie w latach
2009–2011 nak³adów w wysokoœci oko³o 250 milionów z³. Poci¹gnê³o to za sob¹ przygotowania, tak¿e
organizacyjno-finansowe, do wdro¿enia CPR na terenie Che³ma, obejmuj¹cego swoim zakresem dzia³a-
nia tak¿e teren powiatów krasnostawskiego i w³odawskiego, a docelowo ca³¹ wschodni¹ czêœæ wojewódz-
twa lubelskiego.

Tymczasem ostatnie dzia³ania organizacyjne tak¿e kierowanego przez Pana resortu œwiadcz¹ o tym, i¿
rz¹d planuje ograniczyæ siê do uruchomienia jedynie WCPR w Lublinie, które mia³oby na razie ograniczyæ
siê do stolicy województwa i jej najbli¿szego s¹siedztwa. Brakuje natomiast œrodków, które w myœl obo-
wi¹zuj¹cych przepisów winny byæ zabezpieczone przez komendanta powiatowego lub miejskiego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej na podstawie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rz¹dowej finan-
sowane z bud¿etu pañstwa, na przekszta³cenie funkcjonuj¹cej dyspozytorni PSP i Stacji Ratownictwa
Medycznego w Che³mie w pe³noprawne centrum powiadamiania ratowniczego.

Mo¿e to oznaczaæ, ¿e mieszkañcy powiatów che³mskiego, krasnostawskiego, w³odawskiego i miasta
Che³m nie zostan¹ objêci w okresie do 2012 r., co mia³o byæ dat¹ graniczn¹ dzia³ania systemu, pe³nym za-
kresem us³ug œwiadczonych w ramach numeru ratunkowego 112, zaœ poniesione dot¹d nak³ady i przy-
gotowania pozostan¹ bez efektu rzeczowego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie wszystkich niezbêdnych dzia³añ
maj¹cych na celu uruchomienie w Che³mie pe³noprawnego centrum powiadamiania ratunkowego.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Niew¹tpliwie Karta Nauczyciela jest dorobkiem zrywu Solidarnoœci w 1980 r. Zosta³a ona podpisana

przez rz¹d i nauczycieli z NSZZ „Solidarnoœæ” jako efekt wspólnie wypracowanego porozumienia. Obecnie
planowane przez rz¹d zmiany w Karcie Nauczyciela dotycz¹ce awansu zawodowego, zmiany nazewni-
ctwa stanowisk nauczycielskich i wymagañ wywo³uj¹ niepokój tego œrodowiska. Co wa¿niejsze, z uzys-
kanych przeze mnie informacji wynika, i¿ prace nad wymienionymi zmianami przeprowadza siê bez
udzia³u œrodowiska nauczycielskiego, bez szerokiej dyskusji oraz dialogu spo³ecznego.

Zg³oszone mi obawy dotycz¹ mo¿liwoœci wprowadzenia utrudnieñ w awansie nauczycieli na nauczy-
ciela dyplomowanego, ograniczenia wolnoœci dyrektora placówek oraz znacznego rozszerzenia zakresu
jego odpowiedzialnoœci, a tak¿e pominiêcia zwi¹zków zawodowych podczas podejmowania istotnych de-
cyzji w sprawie szkó³ oraz przekazania samorz¹dom terytorialnym swobody w zakresie kszta³towania po-
lityki wynagrodzeñ nauczycieli. Zgodnie z przedstawionym mi stanowiskiem Regionalnej Sekcji Oœwiaty
i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” w Bia³ymstoku z dnia 9 lutego 2011 r. w ca³oœci negatywnie zosta³y
ocenione dzia³ania Pani Minister w zakresie zmian w Karcie Nauczyciela. Istniej¹ realne obawy, i¿ po-
przez wprowadzenie nowych, nieprzedyskutowanych odpowiednio rozwi¹zañ znacznie pogorszy siê sy-
tuacja zarówno placówek szkolnych, jak i pracuj¹cych w nich nauczycieli.

W zwi¹zku z kierowanymi do mnie licznymi sygna³ami w wy¿ej wymienionej sprawie zwracam siê do
Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Nad jakimi zmianami w Karcie Nauczyciela w chwili obecnej pracuje rz¹d oraz jaki ma byæ ich zamie-
rzony efekt?

2. Kiedy zostan¹ wprowadzone w ¿ycie wy¿ej wymienione zmiany oraz w jaki sposób zostanie zape-
wnione bezpieczeñstwo finansowe szkó³ i nauczycieli?

3. Czy, a jeœli tak, to w jakim zakresie, prowadzona jest dyskusja ze œrodowiskiem nauczycielskim nad
wy¿ej wymienionymi zmianami?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em informacjê o nieprawid³owoœciach przy rozpatrywaniu przez dyrektora Izby Skarbowej

w Bydgoszczy wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji.
Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ pani Wioletta Cz. wyst¹pi³a do dyrektora Izby Skarbowej

w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie dotycz¹cej podatku dochodowego
od osób prawnych. Zgodnie ze z³o¿onym formularzem zaznaczone zosta³o, i¿ przepisami bêd¹cymi przed-
miotem interpretacji s¹:

–ustawazdnia2 lipca2004r. oswobodziedzia³alnoœci gospodarczej, tj.DzU2007r.nr155poz.1095;
– ustawa z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. DzU z 2000 r. nr 54 poz.

654;
– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego, DzU nr 29 poz. 154.
W wymienionym wniosku wnioskodawca wskaza³, i¿ przewiduje mo¿liwoœæ zarejestrowania koœcio³a –

zwi¹zku wyznaniowego zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia
i wyznania, DzU 2005 r. nr 231 poz. 1964, w przysz³oœci. W zwi¹zku z tym wystêpuje o wydanie indywi-
dualnej interpretacji w zakresie planowanej dzia³alnoœci osoby prawnej mog¹cej powstaæ w przysz³oœci
oraz jej opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody koœciel-
nych osób prawnych uzyskane z niegospodarczej dzia³alnoœci statutowej s¹ zwolnione z opodatkowania
podatkiem od osób prawnych. W tym zakresie koœcielne osoby prawne nie maj¹ obowi¹zku prowadzenia
dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca wskaza³ tak¿e przewidywan¹ mo¿liwoœæ rozszerzenia przez koœcieln¹ osobê prawn¹
swojej dzia³alnoœci o œwiadczenie us³ug medycznych jako niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, kontra-
ktuj¹cy okreœlon¹ iloœæ us³ugi medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tym samym za œwiadcze-
nia i zakontraktowane us³ugi medyczne koœcielna osoba prawna bêdzie mog³a otrzymywaæ œrodki finan-
sowe z NFZ.

W zwi¹zku z tym wnioskodawca zada³ nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy œwiadczenie us³ug medycznych w ramach kontraktu z NFZ przez koœcieln¹ osobê prawn¹ jest

dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ zarobkow¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(art. 2, art. 4 ust. 1 tej¿e ustawy)?

2. Czy uzyskany dochód z tego tytu³u winien byæ opodatkowany w trybie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, zaœ
zwolnienie podatkowe mo¿e dotyczyæ tylko tej czêœci dochodu, która zosta³a przeznaczona na cele statu-
towe (zwolnienie warunkowe 2 lata)?

W przedmiotowym wniosku zosta³o przedstawione w³asne stanowisko wnioskodawcy.
Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2011 r. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odmówi³ wszczêcia

postêpowania z uwagi na poni¿sz¹ argumentacjê:
1. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zwi¹zane z nim pytania nie dotycz¹ indywidualnej spra-

wy wnioskodawcy, ale nieistniej¹cego zwi¹zku wyznaniowego lub koœcielnej osoby prawnej, która jest
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Wnioskodawca nie ma legitymacji do wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidual-
nej, gdy¿ dopiero planuje zarejestrowaæ zwi¹zek wyznaniowy, nie jest wiêc osob¹ zainteresowan¹ w myœl
przepisów ordynacji podatkowej.

W mojej ocenie to postanowienie jest wadliwe.
Zgodnie z art. 14b §2 ordynacji podatkowej wniosek o interpretacjê indywidualn¹ mo¿e dotyczyæ zaist-

nia³ego stanu faktycznego lub zdarzeñ przysz³ych. Ordynacja podatkowa przewiduje mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia przez wnioskodawcê z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej stanu rzeczywistego
lub projektowanego. Interpretacje indywidualne stanowi¹ odpowiedŸ na wniosek zainteresowanego z³o-
¿ony w sprawie wydania interpretacji. W tym sensie interpretacje indywidualne s¹ kierowane do wnios-
kodawców.

Zgodnie z art. 14b ordynacji podatkowej minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych na pisem-
ny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemn¹ interpretacjê przepisów
prawa podatkowego (interpretacjê indywidualn¹) (§1). Wniosek o interpretacjê indywidualn¹ mo¿e doty-
czyæ zaistnia³ego stanu faktycznego lub zdarzeñ przysz³ych (§2). Sk³adaj¹cy wniosek o wydanie interpre-
tacji indywidualnej obowi¹zany jest do wyczerpuj¹cego przedstawienia zaistnia³ego stanu faktycznego
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albo zdarzenia przysz³ego oraz do przedstawienia w³asnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego
stanu faktycznego albo zdarzenia przysz³ego (§3). Wnioskuj¹cy o wydanie interpretacji indywidualnej
sk³ada oœwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania, ¿e elementy stanu
faktycznego objête wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu z³o¿enia wniosku nie s¹ przedmiotem to-
cz¹cego siê postêpowania podatkowego, kontroli podatkowej, postêpowania kontrolnego organu kontroli
skarbowej oraz ¿e w tym zakresie sprawa nie zosta³a rozstrzygniêta co do jej istoty w decyzji lub postano-
wieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie z³o¿enia fa³szywego oœwiadczenia
wydana interpretacja indywidualna nie wywo³uje skutków prawnych (§4). Nie wydaje siê interpretacji in-
dywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu z³o¿enia wniosku o interpretacjê
s¹ przedmiotem tocz¹cego siê postêpowania podatkowego, kontroli podatkowej, postêpowania kontrol-
nego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa zosta³a rozstrzygniêta co do jej istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (§5). Minister w³aœciwy
do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitoœci wydawanych wi¹¿¹cych interpretacji
i usprawnienia obs³ugi wnioskodawców mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, upowa¿niæ podleg³e organy do
wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu, w ustalonym zakresie, okreœlaj¹c jednoczeœnie
w³aœciwoœæ rzeczow¹ i miejscow¹ upowa¿nionych organów (§6). Minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w §1, który zawiera dane
identyfikuj¹ce wnioskodawcê oraz dane wskazane w §2–5 oraz sposób uiszczenia op³aty, o której mowa
w art. 14f (§7).

Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ do
w³aœciwego organu administracji publicznej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowi¹zek
œwiadczenia przez przedsiêbiorcê daniny publicznej oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne lub zdro-
wotne, w jego indywidualnej sprawie (ust. 1); Wniosek o wydanie interpretacji mo¿e dotyczyæ zaistnia³ego
stanu faktycznego lub zdarzeñ przysz³ych (ust. 2); Przedsiêbiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest
obowi¹zany przedstawiæ stan faktyczny lub zdarzenie przysz³e oraz w³asne stanowisko w sprawie (ust. 3).

Na gruncie ordynacji podatkowej wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji mo¿e praktycznie
z³o¿yæ ka¿dy, w tym zarówno podatnik, p³atnik, inkasent, osoby trzecie oraz kandydaci lub w ogóle oso-
by zainteresowane uzyskaniem interpretacji. W rezultacie osoba zamierzaj¹ca podj¹æ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ (kandydat na przedsiêbiorcê) mo¿e z³o¿yæ wniosek o wydanie interpretacji na podstawie or-
dynacji podatkowej, lecz nie mo¿e tego uczyniæ na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej.

Na podstawie ordynacji podatkowej ¿¹danie wydania interpretacji indywidualnej mo¿e dotyczyæ „prze-
pisów prawa podatkowego” oraz m.in. dotyczyæ zdarzeñ przysz³ych. Pomimo to wnioskodawcy bezpod-
stawnie odmówiono wszczêcia postêpowania, a tym samym wydania wnioskowanej interpretacji.

Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06. Lex nr 329307), wnio-
sek o udzielenie interpretacji mo¿e byæ formu³owany zarówno na tle istniej¹cego ju¿ stanu faktycznego,
a wiêc zdarzeñ lub czynnoœci, które mia³y ju¿ miejsce, jak równie¿ w kontekœcie przysz³ego, hipotetyczne-
go stanu faktycznego, czyli dopiero planowanych przedsiêwziêæ wnioskodawcy, który chce widzieæ, jaki
bêd¹ prawnopodatkowe skutki zamierzonych przez niego dzia³añ. Istotne jest jednak, aby okreœlony we
wniosku stan faktyczny przedstawiony zosta³ w sposób wyczerpuj¹cy. W³asne stanowisko podatnika po-
winno œciœle korespondowaæ z zakresem z³o¿onego wniosku i zadanym w jego ramach pytaniem. Pomimo
tego dyrektor Izby Skarbowej odmówi³ wszczêcia postêpowania w powy¿szej sprawie.

Wiele kontrowersji mo¿e budziæ zastrze¿enie dokonane w art. 14b §1, polegaj¹ce na podkreœleniu, ¿e
wniosek mo¿e byæ z³o¿ony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Rozwi¹zanie to sugeruje, ¿e
zainteresowanym nie mo¿e byæ grupa osób fizycznych lub prawnych, skoro wniosek mo¿e dotyczyæ tylko
indywidualnej sprawy. Tymczasem przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji mo¿e byæ taki stan
faktyczny lub zdarzenie przysz³e, których ocen¹ prawn¹ s¹ zainteresowane liczne podmioty, poniewa¿
dotyczy ich ona w jednakowym stopniu. Mo¿na w tym miejscu wymieniæ przyk³ad ró¿nych organizacji re-
prezentuj¹cych interesy podatników i p³atników lub potencjalnych podatników i p³atników, którzy w ich
imieniu mogliby wyst¹piæ w roli zainteresowanego.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e skoro przedmiotem wniosku mo¿e byæ opis zdarzenia przysz³e-
go, czyli potencjalny stan faktyczny, to wprowadzenie ograniczenia polegaj¹cego na zawê¿eniu wniosku
tylko do indywidualnej sprawy zainteresowanego traci sens. Takiej sprawy bowiem nie ma i w tym sensie
nie jest ona spraw¹ indywidualn¹.

Pojêcie zdarzenia przysz³ego odnosi siê do hipotetycznego stanu faktycznego w sprawie podatkowej.
Chodzi o to, czy zainteresowany prawid³owo ocenia stan prawnopodatkowy w odniesieniu do zdarzenia,
które jeszcze nie nast¹pi³o w odniesieniu do wnioskodawcy, ale które mo¿e nast¹piæ. Wnioskodawca mo-
¿e byæ zainteresowany skutkami podatkowymi swojego potencjalnego zachowania, które jedynie projek-
tuje, ale którego podjêcie uzale¿nia od wyniku interpretacji indywidualnej.
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Bior¹c to wszystko pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Na jakiej podstawie dyrektor Izby Skarbowej odmówi³ wszczêcia postêpowania w sprawie o wydanie

interpretacji indywidualnej dotycz¹cej zdarzeñ przysz³ych, które wnioskodawca dopiero zamierza zreali-
zowaæ?

2. Czy w opisanym wy¿ej stanie faktycznym œwiadczenie us³ug medycznych w ramach kontraktu z NFZ
przez koœcieln¹ osobê prawn¹ jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ zarobkow¹ w rozumieniu ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej (art. 2, art. 4 ust. 1 tej¿e ustawy)?

3. Czy uzyskany dochód z tego tytu³u winien byæ opodatkowany w trybie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, zaœ
zwolnienie podatkowe mo¿e dotyczyæ tylko tej czêœci dochodu, która zosta³a przeznaczona na cele statu-
towe (zwolnienie warunkowe 2 lata)?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em informacje, i¿ od 1 marca 2011 r. PKP Intercity wycofa³o piêædziesi¹t cztery poci¹gi,

a w przypadku trzydziestu oœmiu poci¹gów skróci³o trasy. Niew¹tpliwie wiêc na skutek zmian w odniesie-
niu do dziewiêædziesiêciu dwóch poci¹gów, co stanowi ponad 21% wszystkich poci¹gów, pogorszy³a siê
sytuacja pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug PKP.

Z pewnoœci¹ PKP potrzebuje gruntownej reformy, wprowadzenia zmian, które realnie wp³yn¹ na po-
prawê komfortu podró¿nych. Jednak ostatnie wydarzenia dobitnie ukazuj¹ bezradnoœæ rz¹du w tym za-
kresie. Z sytuacji, w której pasa¿erowie z powodu chaosu na kolei nie mogli dojechaæ do swoich domów
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 2010 r., nie wyci¹gniêto ¿adnych konkretnych wniosków. Pojawi³y siê za
to spekulacje na temat wprowadzenia nowego podatku, tak zwanej op³aty dworcowej, i powo³ania kolej-
nej spó³ki, Dworzec Polski SA.

W zwi¹zku z kierowanymi do mnie licznymi sygna³ami o kolejnych zmianach w rozk³adach jazdy PKP
oraz ograniczeniu w ostatnim czasie o ponad 20% liczby po³¹czeñ kolejowych – w porównaniu z 2008 r.
PKP ograniczy³o j¹ o 25% – zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Dlaczego wycofano piêædziesi¹t cztery poci¹gi oraz w przypadku trzydziestu oœmiu poci¹gów skró-
cono ich trasy – jest to pogorszenie oferty PKP w przypadku 21% wszystkich poci¹gów – podczas gdy
wprowadzono zaledwie cztery nowe poci¹gi, a w przypadku dwunastu wyd³u¿ono ich trasy, co oznacza
poprawê oferty PKP w odniesieniu do 4% wszystkich poci¹gów?

2. Jakie zmiany planuje Pan wprowadziæ, aby dokonaæ realnej poprawy sytuacji pasa¿erów PKP? Pro-
szê o podanie konkretnych dzia³añ oraz ich terminów.

3. Czy planowana jest reforma w zakresie wprowadzenia nowego podatku oraz powo³ania nowej spó³ki
w PKP? Proszê o podanie szczegó³ów ewentualnie planowanych przedsiêwziêæ oraz wskazanie, w jaki
sposób ustabilizuje to sytuacjê PKP.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
296 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 71. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci przywrócenia terminu do

opublikowania sprawozdañ finansowych za lata 2009 i 2008 w Bazie Sprawozdañ Finansowych i Meryto-
rycznych Organizacji Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej na rzecz Fundacji An-
ny Wierskiej „Dar Szpiku” z Poznania.

W roku 2010 zarówno w statucie fundacji, jak te¿ w jej organach dokonywano rozci¹gniêtych w czasie
zmian. Ju¿ 30 marca 2010 r. fundator fundacji podj¹³ decyzjê o zmianach w statucie oraz sk³adzie osobo-
wym zarz¹du i rady fundacji. Nowy zarz¹d funkcjonowa³ w okresie od 31 marca 2010 r. do 8 czerwca 2010
r., po czym fundator, uwzglêdniaj¹c z³o¿one rezygnacje, dokona³ ponownych zmian osobowych w organach
fundacji, rozszerzaj¹c ich sk³ad ³¹cznie do dwunastu osób. W zwi¹zku z tym procedura ujawnienia nowych
cz³onków organów fundacji oraz zmiany statutu przeci¹gnê³a siê w czasie.

Z³o¿enie wszelkich wymaganych prawem oœwiadczeñ tak szerokiego grona osób oraz czas rozpatrzenia
wniosku przez S¹d Rejonowy Poznañ-Nowe Miasto i Wilda skutkowa³y tym, ¿e postanowienie o wpisie
zmian w KRS zosta³o wydane dopiero 24 grudnia 2010 r., czyli ju¿ po terminie publikacji sprawozdañ.

Pragnê nadmieniæ, ¿e pozbawienie fundacji wp³ywów z 1% podatku dla OPP spowoduje zaprzestanie
istotnej czêœci jej dzia³alnoœci, gdy¿ wp³ywy te stanowi¹ ponad 80% bud¿etu tej organizacji.

Uprzejmie wiêc proszê Pani¹ Minister o pozytywne rozpatrzenie wniosku fundacji i przywrócenie rze-
czonego terminu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy komornik mia³ prawo zaj¹æ œrodki na koncie za³o¿o-

nym specjalnie w celu obs³ugi bankowej projektu wspó³finansowanego z funduszy europejskich na za-
kup specjalistycznego ambulansu, a jeœli nie mia³ takiego prawa, to czy po przekazaniu mu tych œrodków
przez bank nie powinien dokonaæ dobrowolnego zwrotu przekazanej przez bank kwoty?

W takiej w³aœnie sytuacji znalaz³ siê szpital w Œremie, który wy³¹cznie w celu obs³ugi bankowej projek-
tu wspó³finansowanego ze œrodków europejskich (pn. „Œwiadczenia zdrowotne na wysokim poziomie
w powiecie œremskim – zakup specjalistycznego œrodka sanitarnego”) otworzy³ w Spó³dzielczym Banku
Ludowym w Œremie rachunek bankowy, na który przekazane zosta³y œrodki w kwocie 324 tysi¹ce 493 z³
40 gr tytu³em zaliczki ze œrodków unijnych na zakup karetki pogotowia.

Niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o blokadzie œrodków zgromadzonych na wy¿ej wymienionym ra-
chunku (w zwi¹zku z prowadzon¹ przeciw szpitalowi egzekucj¹), chc¹c zapobiec przekazaniu powy¿szej
kwoty na konto komornika przy S¹dzie Rejonowym w Œremie Przemys³awa Migasa, szpital kilkakrotnie
informowa³ pracowników banku, ¿e œrodki te nie s¹ w³asnoœci¹ szpitala. Jednoczeœnie w dniu 11 paŸ-
dziernika 2010 r. szpital skierowa³ do banku pismo wyjaœniaj¹ce w tej sprawie.

Pomimo wskazanych powy¿ej dzia³añ podjêtych przez œremski szpital zaliczka na zakup karetki pogo-
towia zosta³a przekazana przez bank na rachunek bankowy komornika s¹dowego przy S¹dzie Rejono-
wym w Œremie Przemys³awa Migasa.

Komornik odmówi³ szpitalowi dobrowolnego zwrotu kwoty zaliczki i w zwi¹zku z tym w dniu 6 grudnia
2010 r. szpital w Œremie z³o¿y³ do S¹du Rejonowego w Œremie skargê na czynnoœci komornika. Posiedze-
nie s¹du w przedmiotowej sprawie odbêdzie siê w dniu 11 marca 2011 r.

Na koniec nasuwa siê jeszcze konkluzja, ¿e ju¿ i tak z³a kondycja finansowa szpitala w Œremie przez
dzia³ania komornika mo¿e ulec dalszemu pogorszeniu.

Zwracam siê zatem raz jeszcze do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedstawionej przeze
mnie sprawie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

oraz senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do ministra rolni-
ctwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Zwracamy siê do Panów Ministrów z proœb¹ o uwzglêdnienie zastrze¿eñ do za³o¿eñ projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrze¿enia te dotycz¹ zasad ustalania dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, to jest upraw
w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, upraw grzybów i ich grzybni, upraw in vitro, fermowej
hodowli i chowu drobiu rzeŸnego i nieœnego, wylêgarni drobiu, hodowli i chowu zwierz¹t futerkowych i la-
boratoryjnych, hodowli d¿d¿ownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenia pasiek i chowu innych
zwierz¹t poza gospodarstwem rolnym.

Funkcjonuj¹ce dotychczas rozwi¹zanie podatkowe dla tych dzia³ów, zawarte w ustawie o PIT i za³¹cz-
niku nr 2 okreœlaj¹cym normy szacunkowe dochodu, jest przejrzyste i zrozumia³e dla rolników. Propono-
wane zmiany to nie tylko skomplikowane mechanizmy ksiêgowo-rachunkowe, ale równie¿ wprowadze-
nie znaku równoœci pomiêdzy dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ a produkcj¹ roln¹, na co nie wyra¿aj¹ zgody rol-
nicy, którzy twierdz¹, ¿e dzia³y specjalne w rolnictwie s¹ jedyn¹ grup¹ rolników p³ac¹c¹ w Polsce podatki.

W ministerialnej ocenie skutków tej regulacji zawarta jest informacja, i¿ bêdzie ona mia³a neutralny
wp³yw na bud¿et pañstwa. Nie wspomina siê tam o wysokich kosztach wprowadzenia jej we wszystkich
urzêdach. Nie wspomina siê te¿ o olbrzymich kosztach, jakie ponios¹ rolnicy w zwi¹zku z nowymi regula-
cjami podatkowymi – a bêd¹ musieli prowadziæ skomplikowan¹ dokumentacjê ksiêgow¹, zakupiæ spe-
cjalistyczne oprogramowanie i zatrudniæ dodatkowy personel administracyjny.

Rolnicy nie zgadzaj¹ siê równie¿ z ministerialn¹ ocen¹ braku wp³ywu regulacji na rynek pracy, bowiem
zdecydowana wiêkszoœæ gospodarstw specjalnych produkcji rolnej znajduje siê na terenach wiejskich,
gdzie tworz¹ one miejsca pracy i daj¹ utrzymanie wielu tysi¹com rodzin. Dodatkowe obci¹¿enie rolników
spowoduje likwidacjê wielu gospodarstw, a w pozosta³ych zostanie zmniejszona produkcja warunkuj¹ca
op³acalnoœæ ich prowadzenia. Jest to zdecydowanie negatywne zjawisko na wsiach, gdzie takie gospodar-
stwa s¹ nierzadko jedynymi miejscami pracy dla niewykwalifikowanych pracowników z tamtych tere-
nów.

Nie widzimy wiêc ¿adnych pozytywnych skutków wprowadzenia nowego rozwi¹zania podatkowego.
Ponadto producenci dzia³ów specjalnych nie s¹ traktowani na równi z innymi rolnikami, którzy nie p³ac¹
podatku dochodowego. Nowa regulacja przyczyni siê jedynie do wzrostu kosztów produkcji rolnej i jest
niebezpieczna z punktu widzenia obecnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej na polskiej wsi.

Zwracamy siê zatem do Panów Ministrów o uwzglêdnienie powy¿szych zastrze¿eñ, bowiem wprowa-
dzenie nowelizacji ustawy przyniesie jedynie negatywne skutki dla polskiej wsi. Ponadto nasuwa siê py-
tanie, w czyim interesie le¿y wprowadzenie nowelizacji, skoro bud¿et nic nie zyska, rolnicy ponios¹ wyso-
kie koszty zwi¹zane z wype³nieniem obowi¹zków zawartych w ustawie, a bezrobocie na terenach wiej-
skich zdecydowanie wzroœnie.

Wprowadzenie w ¿ycie nowelizacji ustawy wydaje siê byæ niezrozumia³e i pozbawione celowoœci.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

oraz senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o interwencjê w sprawie b³êdu w przepisach prawa, który do-

tyczy progów zwalniaj¹cych U-16d.
Progi zwalniaj¹ce U-16d s¹ z za³o¿enia urz¹dzeniami bezpieczeñstwa ruchu drogowego, wykonanymi

w formie wygarbienia i s³u¿¹cymi do wymuszenia ograniczenia prêdkoœci pojazdów poruszaj¹cych siê
drog¹, na której zosta³y zainstalowane.

Zasady stosowania progów zwalniaj¹cych i progów podrzutowych reguluje za³¹cznik nr 4 do rozpo-
rz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicz-
nych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (DzU nr 220 poz. 2181). Powy¿szy za³¹cznik do rozporz¹dzenia szczegó³owo
okreœla warunki stosowania, kszta³ty i wymiary progów zwalniaj¹cych U-16 oraz graniczne prêdkoœci
przejazdu przez te progi. W przypadku progów U-16a, U-16b i U-16c kszta³t i wymiary podane s¹ prawid-
³owo, w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci. Ale rysunek nr 8.1.4 przedstawiaj¹cy kszta³t i wymiary progu
U-16d zawiera b³¹d, w efekcie którego na terenie naszego kraju spotykamy progi zwalniaj¹ce nieodpo-
wiadaj¹ce przepisom i normom, a przejechanie przez nie z obowi¹zuj¹c¹, dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie pojazdu. Takie progi dzia³aj¹ jak progi podrzutowe i s¹ równie niebezpieczne
jak wyboje lub prze³omy na drodze, szczególnie, ¿e ich prêdkoœæ graniczna (18–20 km/h) nie odpowiada
bezpiecznej prêdkoœci przejazdu wynosz¹cej realnie oko³o 5 km/h.

W za³¹czeniu przesy³amy analizê przepisów ods³aniaj¹c¹ nieprawid³owoœæ dotycz¹c¹ progu zwalnia-
j¹cego U-16d wraz z propozycj¹ zmian przepisu.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e przepisy prawa, ustaw i rozporz¹dzeñ powinny byæ jasne, czytelne i precy-
zyjne, zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwzglêdnienie naszych uwag i spowodowanie dokona-
nia zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W oœwiadczeniu zwracam uwagê na koniecznoœæ podjêcia prac nad projektem rozporz¹dzenia Rady

Ministrów dotycz¹cego sposobu i trybu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zasady klasyfikacji gruntów okreœla rozporz¹dzenie Rady Mini-

strów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (DzU z 1956 r. nr 19 poz. 97, ze zm.). Regulacje
zawarte w wymienionym rozporz¹dzeniu s¹ anachroniczne i nie przystaj¹ do potrzeb wynikaj¹cych z ak-
tualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju, na przyk³ad nie sposób zgodnie z postanowieniami rozpo-
rz¹dzenia przeprowadziæ klasyfikacji uzupe³niaj¹cej. Poza tym zapisy rozporz¹dzenia pozostaj¹ w oczy-
wistej sprzecznoœci z przepisami ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które od-
miennie okreœla w³aœciwoœæ organów w zakresie klasyfikacji gruntów.

Dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, na podstawie którego wydano wymienione
rozporz¹dzenie, utraci³ moc prawn¹ w dniu 1 lipca 1989 r.

W ustawie z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 zawiera de-
legacjê dla Rady Ministrów do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia sposobu i trybu przeprowadzenia gle-
boznawczej klasyfikacji gruntów.

Czy Pan Minister prowadzi prace – lub te¿ planuje ich podjêcie – nad projektem rozporz¹dzenia w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów?

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

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do udzielonej odpowiedzi DEK /4523/10 i w zwi¹zku z pismem DEK/803/08 pragnê

poinformowaæ, ¿e zaistnia³y okolicznoœci, które pozwol¹ zakoñczyæ sukcesem podjête dzia³ania, i przed-
miotowy obiekt zostanie ostatecznie wyremontowany.

Otó¿ uzyska³em od prze³o¿onej Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œwiêtego Karola Boromeusza, w³a-
œciciela hipotecznego nieruchomoœci po³o¿onej w Rybniku przy ulicy Powstañców Œl¹skich 27, zape-
wnienie o umo¿liwieniu wydzielenia z tej czêœci niezbêdnej wielkoœci dzia³ki, na której znajduje siê budy-
nek wymagaj¹cy remontu, i w dalszej kolejnoœci o odsprzedaniu go na rzecz Skarbu Pañstwa.

Wobec tego proszê Pana Ministra o udzielenie wszelkich niezbêdnych pe³nomocnictw dyrektorowi
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku do przepro-
wadzenia opisanych czynnoœci, skutkuj¹cych wykupieniem na rzecz Skarbu Pañstwa przedmiotowej
dzia³ki.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele Banku Spó³dzielczego w Rybniku zwrócili siê do mnie z proœb¹ o podjêcie interwencji,

skar¿¹c siê na niebywa³¹ opiesza³oœæ S¹du Rejonowego w Gliwicach, Wydzia³ X Gospodarczy Krajowego
Rejestru S¹dowego.

Przychylaj¹c siê do tej proœby, proszê Pana Ministra o wyjaœnienie przyczyn zaistnia³ej sytuacji.
W za³¹czeniu przekazujê pismo* bêd¹ce podstaw¹ mojej interwencji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o regulacjê b³êdnych przepisów prawa dotycz¹cych rozliczeñ podatko-

wych. Realizacja tych przepisów jest nie tylko obci¹¿eniem dla bud¿etu pañstwa, ale równie¿ utrudnia
¿ycie obywatelom.

Je¿eli w zeznaniach podatkowych, czy to miesiêcznych, czy rocznych, wyst¹pi oczywista omy³ka pisar-
ska lub nast¹pi wpis w nieodpowiedniej rubryce, a nie skutkuje to uszczupleniem nale¿noœci finansowej
wobec pañstwa, to nale¿a³oby uznaæ tak¹ omy³kê za oczywist¹ i poprawiæ j¹ z urzêdu. Ka¿dorazowe wzy-
wanie obywateli w celu prostowania zeznañ poci¹ga za sob¹ koszty op³acenia listu poleconego, a po stro-
nie obywatela generuje dodatkowe obci¹¿enia finansowe zwi¹zane z dojazdem do urzêdu. Poza tym forma
i treœæ wezwania winny mieæ formê pouczaj¹c¹, a nie tak¹, która zawiera niepotrzebne groŸby kary, bo to
uprzedza obywatela do urzêdu skarbowego i do urzêdów w ogóle.

Sprostowania tego rodzaju urzêdnik powinien wykonywaæ za zgod¹ i pod nadzorem prze³o¿onego,
a o sprostowaniu powiadamia³oby siê zobowi¹zanego zwyk³ym listem lub informowa³oby siê go o tym
podczas sk³adania nastêpnego dokumentu.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Po trzech latach po raz wtóry zwracam siê z zapytaniem, co uczyniono w zakresie remontów i moderni-

zacji drogi krajowej nr 22 na odcinku prowadz¹cym z Czerska w kierunku Starogardu Gdañskiego.
Droga krajowa nr 22 spe³nia bardzo wa¿n¹ funkcjê nie tylko w skali mikro-, ale i w skali makroregionu,

jak równie¿ w skali ca³ego kraju. U¿ytkowanie tej trasy nie maleje, a wrêcz przeciwnie – roœnie. Codziennie
przedmiotow¹ drogê przemierza niezliczona liczba samochodów osobowych i ciê¿arowych. Obci¹¿enie tej
istotnej arterii komunikacyjnej w zwi¹zku z otwarciem odcinka autostrady A1 „Amber One” znacz¹co siê
zwiêkszy³o, co nie tylko wp³ynê³o negatywnie na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, ale i pogorszy³o zna-
cz¹co stan nawierzchni drogi krajowej nr 22. Coraz bardziej widaæ, ¿e ta droga pokryta betonowymi p³ytami
uleg³a zu¿yciu. W tej sytuacji przebudowa (remont) odcinka prowadz¹cego z Czerska w kierunku Starogar-
du Gdañskiego jest spraw¹ pal¹c¹ i wymaga podjêcia natychmiastowych dzia³añ.

Powtórnie zwracam siê z proœb¹ o wpisanie drogi krajowej nr 22 na przedstawionym odcinku do planu
remontów i modernizacji dróg. W zwi¹zku z powy¿szym proszê o rzeczow¹ odpowiedŸ oraz o zajêcie siê po-
ruszon¹ przeze mnie spraw¹ w trybie pilnym.

Proszê równie¿opoinformowaniemnieoplanowanych terminachremontóworazprzebudowy tejdrogi.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Platforma Obywatelska g³osi³a przed wyborami parlamentarnymi, ¿e nie bêdzie prywatyzowaæ KGHM

Polska MiedŸ SA. W zesz³ym roku Skarb Pañstwa sprzeda³ pakiety 10% akcji KGHM Polska MiedŸ SA za
2 miliardy z³, zmniejszaj¹c udzia³ naszego pañstwa w tej spó³ce do oko³o 30%. Sprzedane pakiety s¹ dziœ
warte ju¿ oko³o 4 miliardów z³! Wspomniana sytuacja spowodowa³a falê protestów, nie tylko wœród praco-
wników Polskiej Miedzi, którzy najpierw zorganizowali referendum strajkowe, a potem strajk ostrzegaw-
czy, ale równie¿ wœród lokalnej spo³ecznoœci mieszkañców zag³êbia miedziowego, samorz¹dowców i dol-
noœl¹skich przedsiêbiorców. Na pocz¹tku bie¿¹cego roku w mediach pojawi³y siê doniesienia o mo¿liwej
dalszej sprzeda¿y akcji Polskiej Miedzi przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Takie dzia³anie zwiêksza ry-
zyko, ¿e rz¹d utraci kontrolê nad t¹ spó³k¹.

W imieniu mieszkañców zag³êbia miedziowego chcia³bym wyraziæ szczególne zaniepokojenie brakiem
wyraŸnej strategii wobec KGHM Polska MiedŸ SA. Zarówno rola, jak i wp³yw tego koncernu na ¿ycie mie-
szkañców zag³êbia miedziowego i szerzej Dolnego Œl¹ska s¹ nieocenione. Polska MiedŸ ka¿dego roku za-
sila bud¿et pañstwa i samorz¹dów lokalnych ogromnymi kwotami podatków. Rekordowa wysokoœæ zys-
ku za 2010 r. oraz prognozy na najbli¿sze lata sprawiaj¹, ¿e utrata przez pañstwo kontroli w³aœcicielskiej
nad spó³k¹, bêdzie niemo¿liw¹ do odrobienia strat¹ dla gospodarki finansowej ca³ego kraju. Dlatego dzia-
³ania rz¹du wobec KGHM Polska MiedŸ SA uwa¿am za szkodliwe i niezrozumia³e.

Wzwi¹zkuz tymproszêPanaPremieraoprzybli¿eniepowodów,dlaktórychstrategicznadlanaszegokraju
firma mo¿e zostaæ sprywatyzowana oraz proszê o przedstawienie dalszych planów rz¹du dotycz¹cych sposo-
bu dzia³ania wobec Polskiej Miedzi. Czy dalsze zabiegi Ministerstwa Finansów bêd¹ konsultowane z lokalny-
mi samorz¹dami? Czy rz¹d przewiduje zbycie akcji KGHM Polska MiedŸ SA, a jeœli tak, to ile tych akcji bêdzie
przeznaczonych do sprzeda¿y w najbli¿szych latach? Czy w razie utraty przez Skarb Pañstwa kontroli nad
KGHM Polska MiedŸ SA pracownicy dostan¹ co najmniej dziesiêcioletni¹ gwarancjê zatrudnienia i p³ac
w myœl postulatów zwi¹zków zawodowych, które w tej sprawie protestowa³y?

Panie Premierze, reasumuj¹c, chcia³bym wyraziæ swój stanowczy sprzeciw wobec prywatyzacji KGHM
Polska MiedŸ SA. Jednoczeœnie apelujê o rozs¹dek podczas podejmowania decyzji w tym zakresie. Decyz-
je w tej mierze mog¹ przynieœæ dla ca³ego kraju, a dla mieszkañców Dolnego Œl¹ska szczególnie, negaty-
wne i nieodwracalne skutki zarówno w kontekœcie ekonomicznym, jak i spo³ecznym.

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 przededniu objêcia przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej proszê Pana o podjêcie szybkich

i konsekwentnych dzia³añ na rzecz zagwarantowania na ca³ym œwiecie poszanowania praw cz³owieka
oraz swobody „wyznawania lub przyjmowania religii, lub przekonañ w³asnego wyboru, swobodê g³osze-
nia swego wyznania lub przekonañ indywidualnie lub we wspólnocie z innymi osobami, publicznie lub
prywatnie, do wyra¿ania tej religii lub przekonañ w formie kultu, przestrzegania obyczajów, praktyk reli-
gijnych i nauczania”.

Wyst¹pienia Koœcio³a katolickiego, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie sytuacji chrzeœcijan w kontekœcie wolnoœci wyznania oraz wniosek czterech pañstw UE – Pol-
ski, Francji, W³och i Wêgier – do Rady Europy maj¹ na celu podjêcie konkretnych dzia³añ na rzecz posza-
nowania praw cz³owieka i wolnoœci religijnej na ka¿dym poziomie i we wszelkich dziedzinach ¿ycia.
W myœl przytoczonych dokumentów zwracam siê z proœb¹ o podjêcie w krajach trzecich, zw³aszcza
w tych, które otrzymuj¹ wsparcie od UE, daleko id¹cych inicjatyw dyplomatycznych maj¹cych na celu
skuteczne po³o¿enie kresu terrorowi i mordowaniu chrzeœcijan. Szczególnie dramatyczne przyk³ady
przeœladowañ chrzeœcijan maj¹ miejsce w takich krajach jak: Afganistan, Chiny, Korea Pó³nocna, Birma,
Pakistan, Nigeria, Sudan, Wietnam, Zimbabwe i wielu innych.

Chcia³bym równie¿ wyraziæ swój stanowczy sprzeciw wobec coraz czêstszych przejawów nietolerancji,
dyskryminacji i przestêpstw kryminalnych wobec chrzeœcijan w Europie. Apogeum dyskryminacji chrze-
œcijan w sferze publicznej stanowi wydanie przez Komisjê Europejsk¹ ponad trzech milionów kalendarzy
na bie¿¹cy rok dla uczniów szkó³ œrednich w UE, w których nie odnotowano œwi¹t chrzeœcijañskich. Za-
znaczono tam inne œwiêta religijne obchodzone miêdzy innymi przez wyznawców islamu, judaizmu i hin-
duizmu. Ten wybrakowany kalendarz stanowi widoczn¹ czêœæ g³êbszego z³a, które polega na tym, ¿e Eu-
ropa nie tylko nie przyznaje siê do swojej to¿samoœci i woli j¹, ¿e tak powiem, rozwadniaæ w uniwersaliz-
mie, ale tak¿e przejawia brak poszanowania dla wyznawców jednej z najwiêkszych i najstarszych religii
we wspó³czesnym œwiecie. Religii, której wyznawcami jest zdecydowana wiêkszoœæ obywateli pañstw UE.
Zmowa milczenia na temat wartoœci europejskich zaowocowa³a powa¿n¹ klêsk¹ konstytucji europejskiej
w 2005 r., w której fakt nieuznania chrzeœcijañskich korzeni zaszokowa³ tak¿e ludzi spoza krêgów kato-
lickich.

Liczê, ¿e objêcie przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej bêdzie stanowi³o znakomit¹ okazjê do
zwrócenia uwagi na wy¿ej wymienione problemy i sprawi, ¿e Polska zapisze siê w najnowszej historii Eu-
ropy i œwiata jako ambasador cierpi¹cych przeœladowania za wiarê.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o podanie mi najbardziej aktualnych danych dotycz¹cych deficytu transpozycyj-

nego Polski. To jeden z wa¿nych elementów w projektowaniu priorytetów naszej prezydencji.

Witold Idczak

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
308 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 71. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

oraz senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dobiegaj¹ koñca prace komisji badania wypadków lotniczych kierowanej przez ministra Jerzego Mille-

ra. Zaawansowane s¹ równie¿ prace grupy prokuratorów badaj¹cych wydarzenia, które mia³y miejsce
10 kwietnia 2010 r. na terytorium Rosji. Prace tych organów doprowadz¹ do ustalenia odpowiedzialnoœci
karnej oraz sformu³owania wniosków odnosz¹cych siê do kwestii technicznych. Cierpliwie czekamy na te
konkluzje.

Niezale¿nie jednak od wyników badañ samej katastrofy wa¿nym aspektem ca³ej sprawy jest ocena
przygotowañ do wizyty Pana Prezydenta i jego otoczenia, podjêtych przez administracjê rz¹dow¹. Prosi-
my Pana Premiera o informacjê, jak ocenia Pan dzia³ania administracji rz¹dowej w okresie poprzedza-
j¹cym wylot 10 kwietnia 2010 r. Czy uwa¿a Pan, ¿e obowi¹zuj¹ce wówczas procedury, sposoby postêpo-
wania i zaanga¿owanie urzêdników by³y dostateczne?

Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z apelem otrzymanym od Zwi¹zku Represjonowanych Poli-

tycznie ¯o³nierzy–Górników z Tarnobrzega. Dotyczy on problemu by³ych ¿o³nierzy górników, którzy
w czasach PRL w ramach zastêpczej s³u¿by wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach
wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu. Wspomniane prace przebiega³y w systemie
trójzmianowym, w bardzo ciê¿kich warunkach, po szesnaœcie, a nawet po dwadzieœcia godzin na dobê.
Z tego powodu wielu z nich straci³o ¿ycie, a niektórzy zostali inwalidami.

¯o³nierze ci czuj¹ siê dyskryminowani, a przecie¿ szkody zosta³y im wyrz¹dzone przez pañstwo i to
pañstwo ponosi za nie odpowiedzialnoœæ moraln¹ i cywiln¹.

Ustawa z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. (DzU Nr 111) i ustawa z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. (DzU Nr 80) uznaj¹,
¿e by³ to szczególny rodzaj represji z przyczyn politycznych. W ustawach tych jest zapis przyznaj¹cy
wspomnianym ¿o³nierzom dodatek w wysokoœci dodatku kombatanckiego.

Paradoksem jest fakt, ¿e osoby te nie mog¹ korzystaæ z przepisów ustawy o kombatantach, a ¿o³nierze
górnicy, którzy w wyniku represji politycznych i przymusowej pracy w kopalniach stali siê inwalidami
i z tego tytu³u pobieraj¹ rentê wojskow¹, nie mog¹ korzystaæ z przepisów art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. (DzU Nr 210), ze zmianami w ustawie z dnia 14 wrzeœnia 2007 r. (DzU. Nr 166) o œwiadczeniach
z opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem. Czy przewidywane jest zrównanie
uprawnieñ ¿o³nierzy górników z uprawnieniami kombatantów?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i op³atach lokalnych jednostkom sa-

morz¹du terytorialnego przys³uguje zwrot utraconych dochodów ze œrodków bud¿etu pañstwa. Dotyczy
to gruntów po³o¿onych na obszarach objêtych ochron¹ œcis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹, a tak¿e budyn-
ków i budowli trwale zwi¹zanych z gruntem s³u¿¹cym bezpoœrednio osi¹ganiu celów z zakresu ochrony
przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

Gmina Smo³dzino, na terenie której po³o¿ona jest znaczna czêœæ obszaru S³owiñskiego Parku Narodo-
wego, jest przyk³adem jednostki samorz¹du terytorialnego, której ustawodawca przyzna³ prawo do re-
kompensaty z tytu³u zwolnienia parku z podatku od nieruchomoœci. Jednak rekompensata, jaka zosta³a
naliczona za lata 2005–2007 przez gminê, jest rozbie¿na z rekompensat¹ przyznan¹ przez s¹d.

Niepokoj¹cy i niezwykle krzywdz¹cy jest fakt, i¿ w 2001 r. gmina Smo³dzino otrzyma³a rekompensatê
w wysokoœci oko³o 4 milionów 105 tysiêcy z³, a choæ dotyczy³a ona tych samych gruntów, co wskazywa³
SPN w deklaracjach na lata 2005–2007 oraz po kontroli i wydaniu stanowiska RIO, to za rok 2006 gmina
otrzyma³a 33 tysi¹ce 52 z³, podczas gdy wyst¹pi³a o 6 milionów 593 tysi¹ce 502 z³ 42 gr, zaœ w 2007 r.
otrzyma³a 34 tysi¹ce 388 z³, podczas gdy wyst¹pi³a o 6 milionów 453 tysi¹ce 257 z³ 80 gr. Kwoty te by³y
i tak efektem ponownej weryfikacji wniosków gminy, gdy¿ pocz¹tkowo wyliczono kwoty ni¿sze o 21 tysiê-
cy 558 z³. Zdaniem wojewody przy wyliczeniu nale¿noœci pocz¹tkowo nie wziêto pod uwagê aspektu pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez S³owiñski Park Narodowy i dzia³aj¹ce przy nim gospodarstwo
pomocnicze.

Sytuacja taka jest krzywdz¹ca dla gminy Smo³dzino, której 60% powierzchni stanowi S³owiñski Park
Narodowy. Tak niska rekompensata nie pozwala na realizacjê wielu zadañ niezbêdnych do jej prawid³o-
wego funkcjonowania, ponadto przyczynia siê do zwiêkszania siê bezrobocia i powstawania wielu proble-
mów spo³ecznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami:
1. Jakie s¹ przyczyny tak olbrzymiej rozbie¿noœci miêdzy kwotami rekompensaty dla gminy Smo³dzino

za lata 2001 i 2006–2007 z tytu³u wystêpowania na jej obszarze S³owiñskiego Parku Narodowego?
2. W jaki sposób pañstwo rekompensuje tego typu gminom utratê znacznej czêœci dochodów, a tym sa-

mym powstawanie ograniczeñ w rozwoju?
3. Czy podejmowane s¹ prace zmierzaj¹ce do stworzenia narzêdzi umo¿liwiaj¹cych adekwatny zwrot

utraconych dochodów?

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!
Œrodowisko rzemieœlnicze jest wa¿nym elementem polskiej gospodarki, generuje znaczn¹ czêœæ miejsc

pracy i potencja³u ekonomicznego Polski. Jest ono tak¿e wa¿nym ogniwem w kszta³ceniu kadr, gdy¿
w tym œrodowisku naukê zawodu rozpoczyna wielu polskich uczniów.

Rzemieœlnicy przyjmuj¹ do swoich zak³adów uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, których dalsza eduka-
cja ³¹czy aspekt teoretyczny i praktyczny. Uczniowie ci szkol¹ siê na przysz³ych specjalistów, którzy mog¹
samodzielnie funkcjonowaæ na rynku pracy, a tak¿e daæ zatrudnienie i naukê kolejnym osobom.

Podmiot przyjmuj¹cy ucznia lub m³odocianego na praktyczn¹ naukê zawodu zobowi¹zany jest do za-
pewnienia mu nale¿ytych warunków pracy i opiekuna, który bêdzie czuwa³ nad jego edukacj¹. Mimo re-
fundacji, która przewidziana jest w przypadku tworzenia takiego stanowiska, w dalszym ci¹gu generuje
ono koszty zwi¹zane z jego utrzymaniem. Zatrudniaj¹c m³odocianego pracownika na podstawie umowy
o praktyczn¹ naukê zawodu, rzemieœlnik zobowi¹zany jest wyp³acaæ pensjê, ale tak¿e op³acaæ sk³adki
ZUS. W tym celu rzemieœlnicy, wed³ug okreœlonych procedur, sk³adali w jednostkach instytucji pracy
wnioski o zawarcie umów i refundacjê tych kosztów ze œrodków Funduszu Pracy. Wed³ug informacji prze-
kazanych przez œrodowiska rzemieœlnicze, wnioski te zosta³y przyjête, ale nie zosta³y rozpatrzone.

Zwa¿ywszy na fakt, i¿ m³odociany nie jest tak wydajny jak wykszta³cony pracownik, a do tego wymaga
opieki osób drugich, które w tym czasie nie s¹ w stanie nale¿ycie wype³niaæ swoich obowi¹zków wzglêdem
pracodawcy, sytuacja taka wydaje siê byæ dla rzemieœlników krzywdz¹ca.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Dlaczego wstrzymane zosta³o rozpatrywanie wniosków, a tym samym refundacja ze œrodków Fun-

duszu Pracy wynagrodzeñ i sk³adek ZUS wyp³acanych m³odocianym pracownikom, z którymi zawarte
zosta³y umowy o praktyczn¹ naukê zawodu?

2. Jakie koszty generuje taka refundacja w skali kraju?
3. Czy œrodowiska rzemieœlnicze podejmowa³y ju¿ interwencje w powy¿szej sprawie? Jeœli tak, to z ja-

kim skutkiem.
4. Czy wznowienie refundacji tych kosztów nie wi¹za³oby siê z popularyzacj¹ zatrudniania m³odocia-

nych pracowników, a tym samym z podnoszeniem poziomu kwalifikacji polskich rzemieœlników?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ramach prac nad tworzeniem wojewódzkiego planu dzia³ania systemu Pañstwowego Ratownictwa

Medycznego wojewoda ma³opolski podj¹³ decyzjê o drastycznym obni¿eniu liczby i zmianie struktury ze-
spo³ów ratownictwa medycznego stacjonuj¹cych w Tarnowie. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie, która zapewnia pomoc dla powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnowa, ma w swojej struktu-
rze cztery zespo³y typu S i piêæ zespo³ów typu P. Od 1 lipca 2011 r. z czterech zespo³ów ratownictwa medy-
cznego, w tym trzech typu S oraz jednego typu P., w Tarnowie pozostanie do dyspozycji mieszkañców tyl-
ko jeden zespó³ typu S oraz dwa zespo³y typu P. Jeden zespó³ specjalistyczny bêdzie musia³ zabezpieczyæ
pomoc doraŸn¹ dla ponad stu piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców. Zespo³y ratownictwa stacjonuj¹ce
w Tarnowie realizuj¹ 70% wszystkich wezwañ Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Zespó³ specjalistyczny interweniuje œrednio 10 razy na dobê, a zespó³ typu P – 11,7 raza na dobê. Obecna
struktura zespo³ów i liczba karetek sprawiaj¹, ¿e czas dojazdu na miejsce wezwania nie jest zadowalaj¹cy
i nie osi¹ga zak³adanych parametrów. Proponowane zmniejszenie liczby karetek znacznie wyd³u¿y czas
dotarcia na miejsce wezwania i szczególnie negatywnie wp³ynie na zabezpieczenie pomocy doraŸnej. Ta-
ka sytuacja spowoduje powa¿ne zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców miasta Tarnowa oraz s¹sie-
dnich gmin, czyli gminy Tarnów, Lisia Góra, Pleœna, Skrzyszów i Wierzchos³awice.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie przedstawionych argumentów i dokonanie
korekty w zakresie liczby karetek i struktury zespo³ów tak, aby zapewniæ mieszkañcom miasta Tarnowa
i powiatu tarnowskiego w³aœciw¹ pomoc.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Macieja Klimê

oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych oszczêdnoœci powsta³ych w wyniku prze-

targów na inwestycje drogowe,które zosta³y wygenerowane przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad w 2009 r. i w 2010 r. W szczególnoœci prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jak¹ kwotê uda³o siê zaoszczêdziæ w wyniku postêpowañ przetargowych w latach 2008–2010?
2. Na co zosta³y przeznaczone oszczêdnoœci z przetargów drogowych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce obecnie uregulowania prawne w zakresie egzekucji tytu³ów wykonaw-
czych wystawionych przez urzêdy gmin na nale¿noœci stanowi¹ce dochód jednostek samorz¹du teryto-
rialnego nale¿y wskazaæ, ¿e wspomniana egzekucja mo¿e przebiegaæ dwojako. Zgodnie z art. 19 ustawy
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, ogólnym organem egzekucyjnym w takim przypadku jest
naczelnik urzêdu skarbowego. Niemniej jednak w okreœlonych przypadkach kompetencje organu egze-
kucyjnego sprawuje nie urz¹d skarbowy, lecz w³aœciwy organ gminy o statusie miasta oraz gminy wcho-
dz¹cej w sk³ad powiatu warszawskiego. Odrêbne przepisy wskazuj¹ 47 jednostek samorz¹du terytorial-
nego, których organy posiadaj¹ wspomniane uprawnienia egzekucyjne.

Jednak od pewnego czasu rozwa¿ana jest kwestia zasadnoœci ewentualnego rozszerzenia wykazu gmin
uprawnionych do prowadzenia samodzielnej egzekucji. Zwolennicy takiego rozwi¹zania podaj¹ za przyk³ad
te gminy, w których przypadku efektywnoœæ prowadzonych postêpowañ siêga nawet 90%. Ministerstwo Fi-
nansów zauwa¿a jednak, ¿e tak dobre wyniki dotycz¹ zaledwie kilku odosobnionych przypadków, a analiza
uœrednionych danych pozwala postawiæ tezê przemawiaj¹c¹ za pozostawieniem wskazanych kompetencji
urzêdom skarbowym. Uœredniona efektywnoœæ postêpowañ prowadzonych przez urzêdy skarbowe w przed-
miotowym zakresie w ostatnich latach (2007–2009) mieœci³a siê bowiem w przedziale od 45% do 48%, pod-
czas gdy w przypadku gmin wskaŸnik ten osi¹gn¹³ wartoœæ od 28% do 31%.

Niemniej jednak ju¿ samo zabieganie przez niektóre gminy o przekazanie im kompetencji egzekucyj-
nych jest wa¿nym sygna³em, który œwiadczy o tym, ¿e aktualny stopieñ efektywnoœci dzia³añ podejmowa-
nych przez urzêdy skarbowej jest niewystarczaj¹cy w ocenie strony samorz¹dowej. Wydaje siê przy tym,
¿e istot¹ problemu nie jest kwestia przyznania uprawnieñ egzekucyjnych wiêkszej liczbie gmin, lecz ra-
czej koniecznoœæ podniesienia efektywnoœci egzekucji.

Najwy¿sza Izba Kontroli opublikowa³a w 2009 r. wyniki kontroli dotycz¹cej efektywnoœci egzekucji ad-
ministracyjnej podatków i op³at, dla których ustalania lub okreœlania i pobierania w³aœciwy jest organ
gminy. Przedmiotowa kontrola objê³a miêdzy innymi dzia³ania urzêdów skarbowych w zakresie egzekucji
wskazanych nale¿noœci. Mimo ogólnej pozytywnej oceny dzia³alnoœci skontrolowanych urzêdów skarbo-
wych organ kontrolny zwróci³ uwagê na pewne nieprawid³owoœci, na przyk³ad na wprowadzanie ze znacz-
nym opóŸnieniem do systemu informatycznego tytu³ów wykonawczych przekazanych do egzekucji (60%
skontrolowanych urzêdów) oraz przewlek³e prowadzenie czynnoœci egzekucyjnych (93% skontrolowa-
nych urzêdów). Nieprawid³owoœci te niew¹tpliwie maj¹ wp³yw na obni¿enie efektywnoœci prowadzonych
postêpowañ egzekucyjnych.

Maj¹c na uwadze przytoczone argumenty, zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o rozwa¿enie
mo¿liwoœci zainicjowania dzia³añ maj¹cych na celu poprawê efektywnoœci egzekucji administracyjnej
podatków i op³at lokalnych prowadzonej przez podleg³e Panu Ministrowi s³u¿by skarbowe.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnim czasie otrzymujê sygna³y o problemach zwi¹zanych z naliczaniem i pobieraniem przez sta-
rostów niektórych op³at z tytu³u czynnoœci geodezyjnych i kartograficznych.

W art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanowiono gene-
raln¹ zasadê zobowi¹zuj¹c¹ do pobierania op³at za udostêpnianie informacji zgromadzonych miêdzy in-
nymi w zbiorach danych przestrzennych pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Op³aty te
zgodnie z ustaw¹ nale¿y pobieraæ równie¿ za udostêpnianie standardowych opracowañ kartograficznych
oraz za wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z udostêpnianiem wspomnianych informacji, opracowañ
i materia³ów zgromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wy-
pisów z operatu ewidencyjnego. Szczegó³owa wysokoœæ op³at okreœlona zosta³a w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokoœci op³at za czynnoœci geodezyjne i karto-
graficzne oraz udzielanie informacji, a tak¿e za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjne-
go.

Przedmiotowy akt wykonawczy nie odnosi siê jednak w sposób wyczerpuj¹cy do wszystkich wystêpu-
j¹cych w praktyce przypadków korzystania z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Miêdzy innymi
w rozporz¹dzeniu tym nie uregulowano zasad naliczania i ustalania wysokoœci op³at, jakie nale¿y pobie-
raæ od geodetów, na przyk³ad za kartowanie lub sporz¹dzanie kopii map geodezyjnych. Dlatego te¿ staro-
stowie, chc¹c wype³niæ zapis ustawowy zobowi¹zuj¹cy ich do naliczania op³at za korzystanie z zasobu,
samodzielnie (na przyk³ad w formie uchwa³y rady powiatu lub zarz¹dzenia starosty) ustalaj¹ wysokoœæ
op³at za czynnoœci niewymienione w rozporz¹dzeniu. Jednak w opinii wielu s¹dów op³aty te pobierane s¹
bezpodstawnie, bowiem jedyn¹ podstaw¹ do ich naliczania i pobierania powinno byæ rozporz¹dzenie wy-
konawcze. W konsekwencji coraz czêœciej dochodzi do przypadków, kiedy moc¹ orzeczenia s¹du staro-
stwie zobowi¹zani s¹ do zwrotu pobranych op³at.

Oczywiœcie warto przy tej okazji rozstrzygn¹æ kwestiê, czy pominiêcie niektórych czynnoœci w taryfika-
torze przyjêtym na podstawie rozporz¹dzenia mo¿e œwiadczyæ o zamiarze wy³¹czenia tych czynnoœci
z obowi¹zku naliczania za nie dodatkowych op³at. Jednak¿e w œwietle ogólnej zasady wynikaj¹cej z przy-
toczonego na wstêpie art. 40 prawa geodezyjnego i kartograficznego, jak równie¿ przy wziêciu pod uwagê
kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem i utrzymaniem pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go, w istocie uzasadnione wydaje siê raczej utrzymanie szerokiego stosowania zasady odp³atnoœci
w przedmiotowym zakresie.

Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o podjêcie dzia³añ w celu rozwi¹zania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Przed kilkoma tygodniami obchodzony by³ Europejski Dzieñ Ochrony Danych Osobowych. Wydarze-
nie to sta³o siê kolejn¹ okazj¹ do podniesienia postulatów dotycz¹cych zrewidowania poprawnoœci imple-
mentacji do krajowego porz¹dku prawnego przepisów dyrektywy nr 2006/24/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych
danych w zwi¹zku ze œwiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoœci elektronicznej lub udostêpnia-
niem publicznych sieci ³¹cznoœci (tak zwana dyrektywa retencyjna).

Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych, w tym tak¿e Generalny Inspektor Ochrony Danych
osobowych, s¹ zgodni co do faktu, ¿e nale¿y precyzyjniej uregulowaæ zasady wykorzystywania danych re-
tencyjnych, tak aby ingerencja w sferê prywatnoœci by³a mo¿liwa jedynie w najbardziej uzasadnionych
przypadkach. Obecnie w myœl art. 180a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne,
dane te mog¹ byæ udostêpniane „uprawnionym podmiotom, a tak¿e s¹dowi i prokuratorowi na zasadach
i w trybie okreœlonym w przepisach odrêbnych”. Cytowany przepis dopuszcza zatem mo¿liwoœæ ingeren-
cji w sferê prywatnoœci obywateli, de facto w ka¿dym przypadku, gdy uprawnione podmioty o takie dane
wyst¹pi¹. Istnieje zatem ryzyko, ¿e dostêp do danych retencyjnych nie bêdzie ograniczony jedynie do
przypadków zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i œcigania najciê¿szych przestêpstw (na przyk³ad
w obszarze przestêpczoœci zorganizowanej i terroryzmu). Upowszechnienie wykorzystania tego narzêdzia
mo¿e oznaczaæ przekroczenie ogólnie uznanej zasady, zgodnie z któr¹ wszelkie ograniczenia praw do pry-
watnoœci musz¹ byæ proporcjonalne do swojego celu oraz obiektywnie niezbêdne. Potwierdzeniem tego
stanowiska zdaje siê byæ brzmienie art. 4 wspomnianej dyrektywy, który stanowi, i¿ „pañstwa cz³onkow-
skie podejmuj¹ œrodki w celu zagwarantowania, ¿e dane zatrzymywane w myœl niniejszej dyrektywy s¹
udostêpniane jedynie w³aœciwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym
ustawodawstwem”.

W tym kontekœcie warto równie¿ nadmieniæ, ¿e w krajowym porz¹dku prawnym (na mocy art. 180a
ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy) przyjêto a¿ dwudziestoczteromiesiêczny obowi¹zkowy okres retencji da-
nych. Jest to zatem maksymalny czas dopuszczony na podstawie art. 6 przytoczonej dyrektywy.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany
przepisów prawa telekomunikacyjnego w opisanym zakresie w taki sposób, aby bez uszczerbku dla wy-
magañ zakreœlonych prawem wspólnotowym w lepszy sposób chroni³y prawo do prywatnoœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z pocz¹tkiem roku wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt ten przyniós³ istotne zmiany w zakresie za-
sad przeprowadzania kontroli ruchu drogowego.

Jak wynika z nowego brzmienia art. 129b ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pewnym obostrze-
niom uleg³y zasady przeprowadzania przez stra¿e gminne (miejskie) kontroli ruchu drogowego z u¿yciem
przenoœnych albo zainstalowanych w pojeŸdzie urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Oprócz obowi¹zuj¹cych do-
tychczas wymogów dotycz¹cych uzgodnienia miejsca i czasu kontroli z w³aœciwym komendantem Policji,
wspomniana na wstêpie nowelizacja wprowadzi³a obowi¹zek oznakowania przez stra¿ników gminnych
miejsca prowadzonej kontroli. Jednoczeœnie ustawodawca zobowi¹za³ ministra w³aœciwego do spraw
transportu do wydania odpowiednich przepisów wykonawczych okreœlaj¹cych „szczegó³owe warunki
wykonywania przez stra¿ników gminnych (miejskich) czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego,
o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowi¹zku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli” (zgodnie
z artyku³em 129h ust. 5 pkt 4 prawa o ruchu drogowym).

Brak rozporz¹dzenia wykonawczego, w którym okreœlono by miêdzy innymi sposób oznakowania
miejsca prowadzonej kontroli, skutkuje wy³¹czeniem mo¿liwoœci prowadzenia przez stra¿e gminne legal-
nych dzia³añ w tym zakresie.

Proszê zatem Pana Ministra o jak najszybsze podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do przyjêcia niezbêdnych
przepisów wykonawczych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego w swoim aktualnym brzmie-
niu daje prokuratorowi mo¿liwoœæ zawieszenia adwokata w prawie do wykonywania zawodu. W konsek-
wencji w procesie karnym prokurator posiada znaczn¹ przewagê nad obroñc¹ oskar¿onego.

Zgodnie z wy¿ej powo³anym przepisem „tytu³em œrodka zapobiegawczego mo¿na zawiesiæ oskar¿onego
w czynnoœciach s³u¿bowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazaæ powstrzymywanie siê od okreœlo-
nej dzia³alnoœci lub od prowadzenia okreœlonego rodzaju pojazdów”. Przedmiotowe uprawnienia przys³u-
guj¹ prokuratorowi. Mo¿e on w okreœlonych okolicznoœciach u¿yæ ich w stosunku do swojego przeciwni-
ka procesowego, co w mojej ocenie jest sprzeczne z zasad¹ równoœci stron w postêpowaniu s¹dowym.
Omawiany œrodek zapobiegawczy mo¿e bowiem zostaæ wykorzystany jako narzêdzie nacisku w stosunku
do adwokata (na przyk³ad wspomniany adwokat mo¿e zostaæ zawieszony za czynnoœci, które wykonuje
jako obroñca).

Wyposa¿enie oskar¿yciela publicznego w mo¿liwoœæ zastosowania przedmiotowej sankcji godzi tak¿e
w zagwarantowane oskar¿onemu prawo do obrony. Zgodnie z art. 6 procedury karnej „oskar¿onemu
przys³uguje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obroñcy, o czym nale¿y go pouczyæ”.
Zawieszenie w czynnoœciach adwokata z pewnoœci¹ wp³ywa negatywnie na sytuacjê jego klienta, w tym
na ograniczenie jego praw wynikaj¹cych z cytowanego wy¿ej przepisu.

Wydaje siê, i¿ pozostawienie w gestii prokuratora uprawnienia do zawieszenia w wykonywaniu czyn-
noœci zawodowych adwokata oskar¿onego o przestêpstwo w zwi¹zku z dzia³aniem na rzecz mocodawcy,
rodzi mo¿liwoœæ nadu¿yæ ze strony oskar¿yciela publicznego. Nale¿a³oby zatem rozwa¿yæ zasadnoœæ
przekazania wskazanych kompetencji w rêce bezstronnego s¹du.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o udzielenie kilku odpowiedzi na pytania zwi¹zane ze zmianami w prawie oœ-

wiatowym, dotycz¹cymi oceny jakoœci edukacji. Chcielibyœmy nadmieniæ, ¿e za popraw¹ jakoœci
kszta³cenia w polskich szko³ach opowiada siê wielu nauczycieli, rodziców, œrodowiska oœwiatowe, w tym
i my osobiœcie. Niemniej jednak jest kilka w¹tpliwoœci, które chcielibyœmy wyjaœniæ i przekazaæ zaintere-
sowanym.

Szanowna Pani Minister, w omawianym projekcie ustawy ustala siê liczbê etatów inspektorów dla po-
szczególnych rejonowych oœrodków jakoœci edukacji, z uwzglêdnieniem liczby szkó³ objêtych nadzorem.
Kwestia ta nie budzi w¹tpliwoœci.

Nie znajduje jednak uzasadnienia uzale¿nienie od tego kryterium liczby rejonowych oddzia³ów tworzo-
nych na terenie danego regionu, z jednoczesnym pominiêciem obszaru obejmowanego nadzorem.
W efekcie inspektorzy z niektórych oœrodków (woj. podlaskie, woj. warmiñsko-mazurskie) bêd¹ spêdzali
w podró¿y kilka godzin dziennie, pokonuj¹c odleg³oœci kilkakrotnie d³u¿sze ni¿ pokonywane przez praco-
wników rejonowych oœrodków tworzonych na przyk³ad na Œl¹sku czy w Ma³opolsce. Kolejna kwestia bu-
dz¹c¹ w¹tpliwoœci to zapisy zawarte w uzasadnieniu ustawy, akcentuj¹ce „terenow¹” formê pracy in-
spektorów do spraw jakoœci edukacji i wynikaj¹ce z tego ewentualne konsekwencje organizacyjne.
Okreœlone w rozporz¹dzeniu terminy, a tak¿e praktyczne spostrze¿enia po pierwszym roku funkcjono-
wania nowego nadzoru, wskazuj¹ jednak na koniecznoœæ wykonywania w proporcjonalnie d³u¿szym cza-
sie wielu czynnoœci zwi¹zanych z ewaluacj¹ po zakoñczeniu pracy w szkole lub placówce, w zwi¹zku
z czym istnieje potrzeba zapewnienia w³aœciwych warunków do pracy biurowej. Ponadto praca w terenie
wymaga zapewnienia pracownikowi dojazdu do szko³y (placówki). Dojazd do ma³ych miejscowoœci œrod-
kami komunikacji publicznej bardzo czêsto jest niemo¿liwy lub utrudniony. Brakuje te¿ samochodów
s³u¿bowych. To powoduje koniecznoœæ czêstego korzystania z prywatnych œrodków transportu i pono-
szenia czêœci kosztów z tym zwi¹zanych przez pracownika oraz pracê po godzinach, a czas podró¿y s³u¿-
bowej nie jest wliczany do czasu pracy.

Kolejn¹ kwesti¹ s¹ warunki p³acowe. Obecnie wizytator zarabia mniej ni¿ nauczyciel dyplomowany za-
trudniony w szkole wiejskiej. Ale wymagania stawiane wizytatorom do spraw ewaluacji s¹ bardzo wyso-
kie – musz¹ oni byæ ekspertami z zakresu wszystkich obszarów pracy ró¿nych szkó³ i placówek opisanych
w wymaganiach.

Zasadne wydaje siê pytanie, czy w zwi¹zku z tym – wobec jednoczesnego odebrania statusu pracowni-
ków s³u¿by cywilnej i uchylenia zapisów Karty Nauczyciela (art. 17 ust. 2) umo¿liwiaj¹cych skorzystanie
z urlopu na czas pracy w tworzonych jednostkach nadzoru – nie nast¹pi odp³yw osób przygotowanych do
realizacji nowych zadañ, w tym ewaluacji.

Powa¿ne w¹tpliwoœci budzi art. 19 ust. 2 dotycz¹cy wniosku o odwo³anie dyrektora szko³y w sytuacji
opisanej w projekcie ustawy z dnia […] 2011 r. o systemie oceniania jakoœci edukacji. Oto on: „Art. 19 ust.
2. Je¿eli w wyniku kolejnej ewaluacji stwierdzono brak poprawy poziomu spe³niania przez szko³ê lub pla-
cówkê wymagañ w obszarze, w którym poprzednio ustalono najni¿szy poziom spe³niania wymagañ, albo
stwierdzono znaczny spadek poziomu spe³niania wymagañ w badanych obszarach dzia³alnoœci szko³y
lub placówki, dyrektor regionalnego oœrodka jakoœci edukacji, a w stosunku do szkó³ i placówek, nad
którymi nadzór pedagogiczny sprawuje minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego – ten minister: 1) w przypadku szko³y lub placówki publicznej – wystêpuje do organu prowa-
dz¹cego szko³ê lub placówkê z wnioskiem o odwo³anie dyrektora szko³y lub placówki z koñcem albo
w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia; wniosek z³o¿ony w tej sprawie przez dyrektora regionalnego
oœrodka jakoœci edukacji lub ministra jest wi¹¿¹cy dla organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê”.

Jak interpretowaæ powy¿sze zapisy w stosunku do dyrektora powo³anego od 1 wrzeœnia danego roku,
w którego szkole przeprowadzono w pierwszych dniach roku ponown¹ ewaluacjê i stwierdzono brak po-
prawy poziomu spe³niania wymagañ? Czy tu wymieniony wniosek znajduje zastosowanie?

Sprawa terminów realizacji ca³oœciowej ewaluacji zewnêtrznej wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych pro-
cedur.

W rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 7 paŸdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru peda-
gogicznego znajdujemy nastêpuj¹ce zapisy.
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„§8.7. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynnoœci zwi¹zanych z ewaluacj¹ zewnêtrzn¹ nie mo¿e
zak³ócaæ pracy szko³y lub placówki. Ewaluacja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych w ci¹gu ko-
lejnych dwóch tygodni.

§9.1. W terminie 7 dni od dnia zakoñczenia ewaluacji zewnêtrznej zespó³ lub osoba, którzy przeprowa-
dzili ewaluacjê, przedstawiaj¹ wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

2. W terminie 7 dni od zebrania, o którym mowa w ust. 1, zespó³ lub osoba, którzy przeprowadzili ewa-
luacjê, sporz¹dzaj¹ raport z przeprowadzonej ewaluacji zawieraj¹cy: 1) wyniki ewaluacji; 2) okreœlenie
poziomu spe³niania wymagañ, o których mowa w §7 ust. 3; 3) wnioski z ewaluacji.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2, organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym
mowa w §8 ust. 2 – kurator oœwiaty, przekazuje dyrektorowi szko³y lub placówki oraz organowi prowa-
dz¹cemu szko³ê lub placówkê”.

Z powy¿szego wynika, ¿e pierwszy etap, o którym mowa w §8 ust. 7, czyli 5 dni w ci¹gu kolejnych dwóch
tygodni, to czynnoœci wykonywane w szkole lub placówce poœwiêcone na zbieranie danych, stanowi¹ce
tylko czêœæ prac zwi¹zanych z ewaluacj¹. Dopiero w etapie drugim (okreœlonym w §9 ust. 1 – 7 dni) ma
miejsce analiza uzyskanych informacji i ustalanie poziomu spe³nienia wymagañ. Etap trzeci (zgodnie
z §9 ust. 2) to kolejne 7 dni przeznaczone na przygotowanie raportu przez osobê lub zespó³, którzy ewa-
luacjê przeprowadzali.

Praktyka dowodzi, ¿e okreœlone w rozporz¹dzeniu ramy czasowe nie pozwalaj¹ rzetelne przeprowadze-
nie ewaluacji ca³oœciowej.

Rodzi siê w zwi¹zku z tym pytanie, jak interpretowaæ poni¿szy zapis zawarty w projekcie ustawy z dnia
[…] 2011 r. o systemie oceniania jakoœci edukacji: „Art. 18.1. Dyrektor regionalnego oœrodka jakoœci edu-
kacji, a w przypadku szkó³ i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuj¹ ministrowie – w³aœci-
wy minister – przekazuj¹ dyrektorowi szko³y lub placówki oraz organowi prowadz¹cemu szko³ê lub pla-
cówkê: 1) w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia ewaluacji w szkole lub placówce – raport z ewaluacji”.

Je¿eli zakoñczenie ewaluacji w szkole jest rozumiane jako zakoñczenie czynnoœci, o których mowa
w §8 ust. 7 cytowanego rozporz¹dzenia o nadzorze pedagogicznym, wówczas termin sporz¹dzenia rapor-
tu z ewaluacji bêdzie to¿samy z terminem, który dotyczy przekazania raportu dyrektorowi szko³y przez
dyrektora ROJE. W zwi¹zku z powy¿szym czas przeznaczony na przygotowanie raportu z ewaluacji
(okreœlony w art. 9. ust. 2 rozporz¹dzenia) by³by jeszcze skrócony ze wzglêdu na czynnoœci zwi¹zane z jego
przekazaniem przez pracuj¹cych inspektorów zwierzchnikom do akceptacji i podpisu (niezale¿nie od wy-
korzystywania stworzonych narzêdzi elektronicznych).

Kluczowe wydaje siê precyzyjne operowanie w aktach prawnych terminem „ewaluacja” w znaczeniu
formy nadzoru, ca³okszta³tu pewnych prac badawczych b¹dŸ jedynie jako czynnoœci zwi¹zanej z pobytem
w szkole i zbieraniem danych.

Proszê zatem Pani¹ Minister o udzielenie nam odpowiedzi b¹dŸ rozwianie naszych w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 71. posiedzenia Senatu 321



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc i wsparcie wniosku z³o¿onego do programu

operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalne-
go Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgorzewie, w ramach priorytetu „Integracja i akty-
wizacja spo³eczna. Zabezpieczenie spo³eczne w obszarze wsparcia oraz porozumienie na rzecz integracji
wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych”.

Sednem rekomendowanego projektu jest promocja grup spo³ecznych, zró¿nicowanych ze wzglêdu na
narodowoœæ, pochodzenie etniczne, jêzyk, kulturê poprzez integracjê i relacje partnerskie maj¹ce na celu
poszanowanie ró¿norodnoœci kulturalnej, to¿samoœci oraz propagowania wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego. Si³¹ tego projektu jest du¿e zaanga¿owanie spo³eczne lokalnej m³odzie¿y, która wspieraæ bêdzie
zamierzone dzia³ania w ramach wolontariatu.

W ramach projektu przewidziana jest konferencja popularnonaukowa pt. „Spo³eczna aktywizacja
dzieci i m³odzie¿y mniejszoœci narodowych a integracja spo³ecznoœci lokalnej”. Konferencja ta skierowa-
na jest do wszystkich œrodowisk mniejszoœci narodowych w Polsce. Jej za³o¿eniem jest stymulacja dialo-
gu i ugruntowanie przekonania, i¿ kultura zbli¿a ludzi w taki sposób, ¿e ich jednoczy, a nie dzieli.

Drugie dzia³anie to XVI Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszo-
œci Narodowych. To festiwal skierowany do wszystkich œrodowisk mniejszoœci narodowych, grup etnicz-
nych i polonijnych ca³ego œwiata. Stwarza on okazjê do indywidualnego obcowania z bogactwem wielu
kultur, nieznanych, a czêsto obecnych na terenie Polski.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obszar Mazur jest regionem zamieszka³ym przez wiele grup narodowoœciowych,
etnicznych i religijnych bêd¹cych niew¹tpliwie Ÿród³em ró¿norodnoœci oraz bogactwa kulturowego. Prag-
niemy zwróciæ Pani uwagê na fakt, i¿ folklor tych grup i zrozumienie zasady, ¿e kultura mniejszoœci naro-
dowych jest wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniejszoœæ zamieszkuje, cieszy siê coraz wiêkszym
zrozumieniem i zainteresowaniem wœród spo³ecznoœci lokalnej.

Licz¹c na przychylnoœæ, polecamy szczególnej uwadze cele i zamierzenia wnioskodawców. Osobiœcie
wierzymy, ¿e znajduj¹ one zrozumienie Pani Minister, a wniosek uzyska dofinansowanie.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o interpretacjê rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej œwiadczenio-
dawcy lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (DzU
z 2010 r. nr 78 poz. 515).

Wed³ug Ministerstwa Zdrowia obowi¹zkiem wykupienia ubezpieczenia na zasadach okreœlonych
w rozporz¹dzeniu ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. nie s¹ objêci:

a) lekarze wykonuj¹cy zawód wy³¹cznie w zak³adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracê,
b) lekarze wykonuj¹cy zawód jedynie na zasadzie umowy cywilnoprawnej z zak³adem opieki zdrowot-

nej b¹dŸ organem administracji pañstwowej lub samorz¹dowej,
c) lekarze wykonuj¹cy zawód jedynie na zasadzie kontraktowania œwiadczeñ z Narodowym Fundu-

szem Zdrowia.
Lekarze wykonuj¹cy zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycz-

nej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, którzy wykonuj¹ œwiadczenia medyczne na pod-
stawie innej ni¿ wymienione, s¹ zobowi¹zani do wykupienia obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e pracodawca, czyli zak³ad opieki zdrowotnej, nie ma obowi¹zku
sprawdzania wype³nienia obowi¹zku ubezpieczenia przez lekarzy ani te¿ modyfikowania umów o pracê
i wymagania posiadania tego ubezpieczenia przez zatrudnionych lekarzy.

Proszê o zajêcie stanowiska.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie przez resort dzia³añ w celu zrównania praw i obo-
wi¹zków funkcjonariuszy celnych z prawami i obowi¹zkami funkcjonariuszy innych s³u¿b munduro-
wych, czego niestety nie uczyni³a modernizacja S³u¿by Celnej, w której nie uwzglêdniono wielu postula-
tów pracowników tego resortu.

Pracownicy S³u¿by Celnej, czuj¹c siê pokrzywdzonymi, poprzez swoje zwi¹zki zawodowe wystêpowali
do prezydenta RP, marsza³ków Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów, a ostatnio do przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Uwa¿am za zasadne postulaty funkcjonariuszy S³u¿by Celnej, nie tylko w zakresie ich uposa¿eñ, ale
tak¿e ograniczenia kompetencji, co niestety nie wp³ywa dobrze na bezpieczeñstwo i ochronê rynku Unii
Europejskiej.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Mukowiscydoza jest jedn¹ z najczêstszych chorób genetycznych w populacji polskiej, wystêpuje ze
œredni¹ czêstoœci¹ 1 na 2 500 ¿ywo urodzonych noworodków. Mukowiscydoza jest wielouk³adow¹ choro-
b¹ przewlek³¹ o przebiegu postêpuj¹cym prowadz¹c¹ do przedwczesnej œmierci. Jeszcze kilkanaœcie lat
temu rozpoznanie mukowiscydozy by³o równoznaczne ze œmierci¹ pacjenta w okresie wczesnego dzieciñ-
stwa.

Obecnie dziêki programom przesiewowym, które maj¹ na celu wykrycie choroby tu¿ po urodzeniu
i w³¹czeniu nowoczesnej terapii oskrzelowo-p³ucnej oraz suplementacji enzymami trzustkowymi ju¿
w okresie niemowlêcym, zaobserwowano znaczny wzrost prze¿ywalnoœci pacjentów dotkniêtych t¹ cho-
rob¹. Œrednia ¿ycia chorych ma mukowiscydozê na œwiecie wynosi trzydzieœci siedem lat. W Polsce wci¹¿
jest to poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia.

Sytuacjê poprawi³by bez w¹tpienia zakup sprzêtu do badania przeznab³onowej ró¿nicy potencja³ów
w nosie. Sprzêt ten umo¿liwia potwierdzenie kliniczne mukowiscydozy u pacjenta. Na podstawie wyni-
ków uzyskanych przy pomocy tego sprzêtu pacjenci s¹ równie¿ kwalifikowani do bezp³atnych programów
medycznych z u¿yciem nowoczesnych ju¿ dostêpnych leków na mukowiscydozê.

Niestety, ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polsce nie dysponujemy tak wyspecjalizowanym sprzêtem, firmy za-
jmuj¹ce siê produkcj¹ tych leków nie w³¹czaj¹ naszych pacjentów do bezp³atnych programów leczenia.
Pacjenci w Polsce wci¹¿ nie wiedz¹ o istnieniu nowoczesnych leków, które mog¹ przed³u¿yæ im ¿ycie, pod-
czas gdy chorzy z innych krajów od dawna s¹ w³¹czeni w programy medyczne wykorzystuj¹ce najnowo-
czeœniejsze leki na mukowiscydozê. W konsekwencji tak bardzo wyd³u¿y³a siê œrednia prze¿ycia chorych
na mukowiscydozê na œwiecie.

W zwi¹zku z przedstawionym zagadnieniem zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci zakupu sprzêtu medycznego do badania przeznab³onowej ró¿nicy potencja³ów w nosie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z uwagami osób chorych na cukrzycê. Uwagi ich
zwi¹zane s¹ z leczeniem tej choroby.

Polska nie ma opracowanego krajowego programu walki z cukrzyc¹ zgodnego z zaleceniami Œwiatowej
Organizacji Zdrowia. Czêsto nie s¹ te¿ brane pod uwagê zalecenia Miêdzynarodowej Federacji Cukrzyco-
wej.

Powa¿nym problemem dla chorych na cukrzycê s¹ powik³ania, miêdzy innymi choroby oczu i naczy-
niowe. W zwi¹zku z tym chorzy postuluj¹ wprowadzenie porad edukacyjnych oraz szerokiej prewencji.
Dzia³ania te ogranicza³yby zagro¿enie powik³aniami.

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Proszê Pana Premiera o podjêcie interwencji w sprawie odpowiedzi, której oczekujê od kilku miesiêcy

od ministra Skarbu Pañstwa, pana Aleksandra Grada.
21 paŸdziernika 2010 r. podczas 63. posiedzenia Senatu RP z³o¿y³em oœwiadczenie senatorskie

w sprawie prywatyzacji spó³ki Energa SA (pismo z dnia 28 paŸdziernika 2010 r., sygnatura
BPS/DSK-043-3025/10), w którym zada³em szeœæ pytañ dotycz¹cych prywatyzacji spó³ki Energa SA.

W listopadzie i grudniu 2010 r. otrzyma³em dwa pisma podobnej treœci, podpisane przez panów Alek-
sandra Grada i Jana Burego, z proœb¹ o przed³u¿enie terminu na udzielenie odpowiedzi z powodu „z³o¿o-
noœci zagadnieñ zawartych w moim oœwiadczeniu”.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy 27 stycznia 2011 r. pan minister Grad w piœmie o sygnaturze
MSP-DPR-BZ-428-61/10 i MSP-DPR/1136/11 wyjaœni³ mi, ¿e odpowiedzi mi nie udzieli ze wzglêdu na
trwaj¹cy proces prywatyzacji spó³ki Energa i ¿e udzielenie mi odpowiedzi bêdzie mo¿liwe po zakoñczeniu
prywatyzacji tej spó³ki.

Uwa¿am, ¿e ostatnia odpowiedŸ ministra Grada jest skrajnie nieodpowiedzialna, nierzetelna i lekce-
wa¿¹ca mnie jako senatora sprawuj¹cego mandat w imieniu stu tysiêcy wyborców. Mam pewnoœæ, ¿e ¿a-
dne z zadanych pytañ nie dotyczy ujawnienia tajemnicy handlowej czy pañstwowej. Liczba urzêdników
zatrudnionych w resorcie skarbu i op³acanych hojnie przez Pana Ministra wskazuje na to, ¿e nadzór w³a-
œcicielski nad spó³kami Skarbu Pañstwa ca³kowicie nie istnieje b¹dŸ sprawowany jest nieudolnie. Je¿eli
minister Aleksander Grad nie jest w stanie odpowiedzieæ na proste pytania dotycz¹ce dzia³añ resortu,
którym dowodzi przez ostatnie trzy lata, niech zatrudni kompetentnych urzêdników, a je¿eli sprawia mu
to k³opot – niech zrezygnuje z zajmowanego stanowiska.

Ufam, ¿e Pan Premier podejmie odpowiednie kroki, aby zmobilizowaæ podleg³ych mu urzêdników,
w tym ministra Aleksandra Grada, do prawid³owego wywi¹zywania siê z powierzonych im obowi¹zków.

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W dniu 3 grudnia 2010 r. odby³o siê walne zgromadzenie akcjonariuszy spó³ki Energa SA, na którym
w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa, nie udzieli³ zarz¹dowi zgody na podniesienie o 2,4 miliarda z³ kapita³u
spó³ce celowej, która mia³a realizowaæ projekt budowy nowej elektrowni wêglowej o mocy 1000 MW
w Ostro³êce.

Spó³ka ma szereg wymaganych do uruchomienia inwestycji decyzji i umów, miêdzy innymi studium
wykonalnoœci, umowê przy³¹czeniow¹ z PSE Operator, dostawy paliwa s¹ zabezpieczone wieloletni¹
umow¹ z kopalni¹ „Bogdanka”, a tak¿e od kilku tygodni jest aktualne pozwolenie na budowê.

Czy prywatyzacja grupy kapita³owej Energa poprzez po³¹czenie z PGE bêdzie skutkowaæ rozpoczêciem
tej jak¿e potrzebnej inwestycji w sektorze elektroenergetycznym?

Czy Pan Minister, jako przedstawiciel w³aœciciela, obecnie wyrazi zgodê na dokapitalizowanie wymie-
nionej spó³ki?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z sygna³ami, jakie otrzymaliœmy ze œrodowiska farmaceutycznego, dotycz¹cymi problemów

z zastosowaniem w praktyce zapisów rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen
towarów i us³ug oraz sposobu oznaczania cen towarów przeznaczonych do sprzeda¿y, uprzejmie proszê
Pana Ministra o pochylenie siê nad przedstawionymi argumentami w powy¿szej kwestii w kontekœcie ap-
tek i punktów aptecznych.

Potrzeba zawarcia takich zapisów w ustawie nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoœci ze wzglêdu na dobro
konsumentów. Pojawia siê jednak problem z zastosowaniem tej litery prawa w przypadku aptek i pun-
któw aptecznych, poniewa¿ rozporz¹dzenie to mo¿e doprowadziæ do znacznych utrudnieñ w ich dzia³a-
niu.

W statystycznej aptece znajduje siê oko³o szeœciu tysiêcy pozycji. S¹ to najczêœciej towary niewielkich
rozmiarów. Ceny leków i ceny niewielkiej liczby pozosta³ych towarów, które s¹ sprzedawane pacjentom
ze stuprocentow¹ odp³atnoœci¹, zmieniaj¹ siê w³aœciwie przy ka¿dej dostawie. Znakomita wiêkszoœæ
asortymentu apteki (ponad 97%) jest niewidoczna dla pacjenta. Z uwagi na koszty i sta³y spadek rento-
wnoœci apteki nie zamawiaj¹ ju¿ zapasów towaru na miesi¹c, a znacz¹ca liczba pozycji to zapasy kilku-
dniowe, a nawet jednodniowe.

Z uwagi na powy¿sze, zastosowanie wymogu z paragrafu 5 rozporz¹dzenia o koniecznoœci uwidacznia-
nia cen towarów niedostêpnych lub niewidocznych dla kupuj¹cych w formie cennika, jest bardzo trudne
do realizacji i praktycznie ¿adna apteka w Polsce nie realizuje tego wymogu. Kwestia dostêpnoœci leków
w aptece i zmieniaj¹ce siê ceny zmusza³yby apteki do przygotowywania nowego wydruku wielostronico-
wego cennika po ka¿dej dostawie towaru (minimum 2 razy dziennie) i po ka¿dym zbyciu ostatniego opa-
kowania danej dostawy (wiele razy dziennie).Ponadto informacja o leku z takiego cennika jest dla staty-
stycznego pacjenta zbyt skomplikowana, by móg³ on sam sprawdziæ cenê swojego leku. ¯eby móc to zro-
biæ, nale¿a³oby zwróciæ uwagê na:

– nazwy, które nieraz s¹ bardzo skomplikowane i podobne, a ró¿ni¹ siê czêsto tylko oznaczeniem kilku
symboli, które nawet same apteki wprowadzaj¹ w formie skróconej, bo pe³ne oznaczenia nie mieszcz¹ na
ekranie komputerów,

– dawki leków, które raz s¹ podawane w miligramach (1 mg, 10 mg, 100 mg itd.), raz w gramach
(0,001 g, 0.01 g, 0.1 g itd.), a innym razem w dawce uwalnianej w czasie (75 mcg/h), co dla czêœci pacjen-
tów jest nie do odró¿nienia, a wielu mo¿e odczytaæ niew³aœciwy lek,

– postacie leków, które s¹ podawane skrótowo i te¿ nie s¹ ró¿nicowane przez pacjentów. Dla wielu osób
tabelka, pigu³ka, kapsu³ka, tabletka powlekana itd. to jest to samo, podczas gdy w rzeczywistoœci s¹ to
ca³kiem inne leki. Nawet lekarze myl¹ je, wypisuj¹c recepty, i na przyk³ad przepisuj¹ tabletki, a aptekarz
wydaje kapsu³ki, gdy¿ dany lek w tabletkach w ogóle nie istnieje.

Ceny czêœci leków, które refunduje pacjentom Narodowy Fundusz Zdrowia, ustala za pomoc¹ rozpo-
rz¹dzenia minister zdrowia. On wskazuje narzucon¹ odgórnie cenê urzêdow¹ bêd¹c¹ obecnie maksymal-
n¹ cen¹ leku w aptece. Pacjenci, którym przys³uguj¹ leki refundowane (prawie wszyscy w Polsce), wnosz¹
zupe³nie inn¹, mniejsz¹ odp³atnoœæ, ni¿ wynosi faktyczna urzêdowa cena danego leku. Nieznacz¹cy od-
setek pacjentów nabywa dane leki za 100% ceny. Tak wiêc pojawia siê pytanie, któr¹ cenê umieszczaæ
w cennikach i na lekach? Czy tê nieznacz¹c¹ i niezrozumia³¹ dla pacjentów, czy tê cenê, któr¹ rzeczywi-
œcie zap³ac¹?

Opakowania leków zawieraj¹ wiele wa¿nych informacji i najczêœciej s¹ ma³ych rozmiarów. To utrud-
nia, a czêsto uniemo¿liwia oznaczanie cen¹ ka¿dego opakowania. Minister zdrowia powinien kilkakrot-
nie w ci¹gu roku zmieniaæ ceny urzêdowe leków (obecnie planuje robiæ to co dwa miesi¹ce), a to poci¹ga
za sob¹ obowi¹zek zmiany cen w ca³ym stanie magazynowym, czyli obowi¹zek przemetkowania ca³ego
magazynu leków refundowanych.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ka¿dy pacjent pyta w aptece o cenê, pokazuj¹c receptê lub w rozmowie z far-
maceut¹, ustala dok³adnie, o jaki lek chodzi. Nikt nawet nie próbuje sprawdzaæ ceny samodzielnie z uwa-
gi na wzmiankowane trudnoœci.

Szanowny Panie Ministrze, czy w zwi¹zku z powy¿szym nie nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœci
wprowadzenia pewnych zmian podczas nowelizacji rozporz¹dzenia? Chodzi o to, ¿eby ceny towarów prze-
znaczonych do sprzeda¿y, lecz umieszczanych w miejscu niedostêpnym i niewidocznym dla kupuj¹cych,
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a w szczególnoœci na zapleczu, uwidaczniaæ w zestawieniach cen zwanych dalej cennikami i w ten sposób
zapewniaæ bie¿¹c¹ informacjê o aktualnych cenach tych towarów.

Problem jest skomplikowany i prawa obydwu stron s¹ wa¿ne. Widoczna jest jednak potrzeba znalezie-
nia w tej sytuacji, ¿e tak powiem, z³otego œrodka, by nie sparali¿owaæ pracy aptek z powodu dobrze rozu-
mianej polityki informacyjnej wobec konsumentów.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie podczas spotkañ z mieszkañcami mojego okrêgu wyborczego przedstawiciele Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej zapoznali mnie z problemem, z którym borykaj¹ siê od wielu lat i nie maj¹ real-
nych szans na jego rozwi¹zanie. PowódŸ, która w ostatnich miesi¹cach nêka tereny niemal ca³ej Polski,
unaoczni³a sprawê nierozwi¹zan¹ do tej pory i pal¹c¹ dla tysiêcy stra¿aków walcz¹cych z ¿ywio³em. Cho-
dzi o rozliczenie wypracowanych przez tê grup¹ zawodow¹ nadgodzin.

Wed³ug danych przytoczonych przez jeden z dzienników trzydzieœci tysiêcy zawodowych stra¿aków
wypracowa³o w latach 2006–2009 a¿ 8,5 miliona nadgodzin!

Braki kadrowe, zmiana przepisów zwi¹zana z wejœciem do UE i kataklizmy takie jak tegoroczna po-
wódŸ sprawiaj¹, ¿e liczba nadgodzin roœnie lawinowo, a nie ma ani œrodków finansowych, ani odpowied-
nich zapisów prawnych, ani mo¿liwoœci organizacyjnych, by je uczciwie, zgodnie z liter¹ prawa rozliczyæ
z t¹ grup¹ zawodow¹. Szacuje siê, ¿e braki kadrowe w stra¿y po¿arnej oscyluj¹ wokó³ liczby trzech, czte-
rech tysiêcy osób. Nie ma zatem realnej mo¿liwoœci, by stra¿acy mogli wykorzystaæ te przepracowane go-
dziny jako dni wolne. Rozwi¹zaniem tej sprawy wydawa³yby siê byæ rekompensaty finansowe, jednak
obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy zabraniaj¹ wyp³acenia stra¿akom œrodków pieniê¿nych za pracê wykony-
wan¹ po godzinach (w przeciwieñstwie choæby do policji).

Szanowny Panie Ministrze, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji ma jak¹œ koncepcjê
na rozwi¹zanie tego problemu? W obecnej sytuacji powodziowej, kiedy na barkach Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej spoczywa ogromny obowi¹zek ratowania tysiêcy domostw i ludzkiego ¿ycia przed ¿ywio³em wo-
dy, plan pozytywnego rozstrzygniêcia przedstawionej kwestii ju¿ by³by rodzajem rekompensaty za ponie-
siony przez nich trud.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze
Beskidzka Droga Integracyjna od G³ogoczowa do Bielska-Bia³ej jest inwestycj¹ konieczn¹ do rozwoju

Regionu Podbeskidzia, a w szczególnoœci miejscowoœci usytuowanych na trasie jej przebiegu.
Z otrzymanych informacji wynika, ¿e mimo pierwotnych projektów budowa tej drogi nie jest przewi-

dziana do realizacji w latach 2011–2015.
Maj¹c na uwadze priorytetowe znaczenie budowy drogi dla rozwoju i komunikacji w regionie, proszê

ookreœlenie statusuprojektowanejdrogi orazwskazaniedzia³añumo¿liwiaj¹cychrozpoczêcie jej budowy.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Droga S69 ma pe³niæ rolê korytarza pó³noc – po³udnie w uk³adzie transportowym Polski i Europy. Na

odcinku pomiêdzy ¯ywcem i Zwardoniem droga ta jest zasadnie prowadzona przez tereny ma³o zurbani-
zowane. Logiczn¹ implikacj¹ takiego jej wytyczenia powinno byæ równie¿ wykonanie odcinka Przybêdza –
Milówka w celu obejœcia Wêgierskiej Górki. Przepuszczenie dodatkowego ciê¿kiego ruchu samochodowe-
go przez centrum Wêgierskiej Górki wynikaj¹ce z pominiêcia budowy odcinka drogi ekspresowej S69
Bielsko-Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ miêdzy Przybêdz¹ a Milówk¹ w „Programie Budowy Dróg Krajowych na
lata 2011–2015” jest szkodliwe zarówno dla mieszkañców, jak i dla celu samej inwestycji.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o ujêcie odcinka drogi S69 Przybêdza – Milówka w programie na la-
ta 2011–2015 i jego realizacjê w pierwotnym terminie.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem dotycz¹cym stanu i organizacji linii kolejowej na trasie Sucha Beski-

dzka – ¯ywiec zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu kontrolê prawid³owoœci funkcjo-
nowania ruchu kolejowego na przedmiotowej trasie.

Dobrze zorganizowana komunikacja kolejowa na tym odcinku mog³aby zapewniæ transport dla oko³o
74 tysiêcymieszkañcówokolic¯ywca,Œwinnej, Jeleœni, Stryszawy iSuchejBeskidzkiej. Liniaprowadzi przez
tereny Babiogórskiego Parku Narodowego odwiedzanego przez rzesze turystów i mo¿e stanowiæ ekologiczn¹
alternatywê dla transportu drogowego. Dostêpnoœæ po³¹czenia ze Zwardonia do S³owacji umo¿liwia równie¿
podjêcie partnerskich programów transgranicznych. O niewykorzystanym potencjale i atrakcyjnoœci linii
mo¿e tak¿e œwiadczyæ fakt, i¿ nawet w jej obecnym stanie, w okresach tak zwanego szczytu, alternatywny
przejazd autobusami zajmuje – z powodu korków – wiêcej czasu ni¿ przejazd kolej¹.

Maj¹c na uwadze choæby tylko te okolicznoœci, nale¿y stwierdziæ, i¿ dopuszczenie do faktycznej degra-
dacji linii kolejowej, tolerowanie jej marginalizacji i zast¹pienie komunikacji szynowej autobusami nie
wydaje siê s³u¿yæ ani interesom pasa¿erów, ani interesowi Skarbu Pañstwa.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Skierowa³em do Pana pismo BS/203/2010 z dnia 29.10.2010 r. i do dnia dzisiejszego nie otrzyma³em

odpowiedzi. Korzystaj¹c zatem z instytucji oœwiadczenia senatorskiego jeszcze raz zwracam siê z proœb¹
i z wyjaœnieniami.

„Szanowny Panie Prokuratorze,
treœæ Pañskiego listu stanowi³a dla mnie znaczne zaskoczenie. Dnia 25 sierpnia br. w piœmie

PG II Ko 589/10 stwierdzi³ Pan, ¿e w wyniku rozdzia³u funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora ge-
neralnego, prokuratura przesta³a byæ podmiotem «maj¹cym legitymacjê do udzielania odpowiedzi na in-
terwencje parlamentarzystów podejmowane w indywidualnych sprawach nale¿¹cych do kompetencji
prokuratury». Uwa¿a Pan w konsekwencji, ¿e uwzglêdnienie mojej proœby godzi³oby w gwarantowan¹ ty-
mi przepisami niezale¿noœæ prokuratora.

Panie Prokuratorze, pragnê Pana zapewniæ, ¿e wywieranie nacisku na prokuraturê nie jest w ¿adnym za-
kresie moim zamiarem. S¹dzê równie¿, ¿e w nowym ustroju prokuratury i wobec ustawowo zagwarantowa-
nej Wam niezale¿noœci wywieranie nacisku przez opozycyjnego parlamentarzystê po prostu nie jest mo¿liwe.
Jednoczeœnie odnoszê jednak wra¿enie, ¿e powo³ane przez Pana przepisy potraktowa³ Pan jako dogodny pre-
tekst. Nie uwzglêdnia³ Pan przecie¿, Panie Prokuratorze, faktu, i¿ prokurator generalny, nie bêd¹c ju¿ orga-
nem«administracji rz¹dowej», jestnadalbezw¹tpienia «organempañstwowym»,pozostaj¹c jednoczeœnie ele-
mentem i naczelnym organem prokuratury (przepisy art. 1, ust. 1 i ust. 2 wspomnianej ustawy o prokuratu-
rze), która niew¹tpliwie jest «instytucj¹ pañstwow¹». Dlatego te¿ podstaw¹ prawn¹ do uzyskiwania od niego
przez senatorów informacji i wyjaœnieñ nie jest przepis art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora (uprawniaj¹cy senatorów do uzyskiwania informacji i materia³ów oraz wgl¹du w dzia³alnoœæ «orga-
nów administracji rz¹dowej»). Podstawê tak¹ stanowi przepis art. 16 ust. 1 tej ustawy, który stanowi miêdzy
innymi, ¿e senatorowie maj¹ prawo uzyskiwaæ od przedstawicieli w³aœciwych organów i instytucji pañstwo-
wych informacje i wyjaœnienia w sprawach wynikaj¹cych z wykonywania obowi¹zków senatorskich. Nadto,
w celu uzyskania informacji od Prokuratora Generalnego, senatorowie mog¹ korzystaæ z uprawnieñ, jakie
przys³uguj¹ ka¿demu obywatelowi na podstawie przepisów o dostêpie do informacji publicznej. Przepisy
art. 61 konstytucji przewiduj¹ miêdzy innymi, ¿e obywatele maj¹ prawo do uzyskiwania informacji o dzia³al-
noœci organów w³adzy publicznej, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkowym Skarbu
Pañstwa. Ograniczenie tego prawa mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okreœlon¹ w ustawach ochronê
wolnoœci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñ-
stwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa. Konkretyzacjê tego prawa stanowi¹ przepisy ustawy
o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. nr 112 poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z pogl¹dem utrwalonym
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych fakt, i¿ prokuratura realizuj¹ca zadania publiczne, jakimi s¹
strze¿enie praworz¹dnoœci oraz czuwanie nad œciganiem przestêpstw (art. 2 ustawy o prokuraturze) zalicza
siê do organów w³adzy publicznej, o jakich mowa w przywo³anym wy¿ej art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz
w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej, nie budzi w¹tpliwoœci. Wspomniany
przepis obliguje w³adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne do udostêpniania infor-
macji publicznej (por. wyroki Naczelnego S¹du Administracyjnego sygn. akt OSK 1113/04, I OSK 1918/07
i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych w Warszawie i w Krakowie sygn. akt II SA/Wa 2171/07
i II SAB/Kr 64/07).

Panie Prokuratorze, rzecz oczywiœcie nie w tym, aby przerzucaæ siê cytatami z przepisów, jesteœmy bo-
wiem obaj – Pan jako funkcjonariusz Pañstwa Polskiego, a ja jako jego senator – zobowi¹zani do zmierza-
nia do podobnych celów. Proszê wiêc, aby planuj¹c dalsze postêpowanie, uwzglêdnia³ Pan dwa fakty.

1) Jestem w stanie, dziêki mojej znajomoœci sprawy sygnowanej PG II Ko 598/10, pomóc prokuraturze
i wskazaæ istotne fakty.

2) Nie zamierza³em i nie zamierzam wywieraæ nacisku na niezale¿ne organy Pañstwa Polskiego.”
Podtrzymujê w dalszym ci¹gu moje proœby zawarte zarówno w piœmie z dnia 16 sierpnia 2010 r., jak

i w piœmie z dnia 29 paŸdziernika 2010 r.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z powszechnie krytykowanym funkcjonowaniem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, w szczególnoœci jego Oddzia³u Ma³opolskiego

Jako senatorowi RP, a zarazem mieszkañcowi Ma³opolski i pacjentowi jest mi niezwykle przykro, ¿e na
pocz¹tku ka¿dego roku nasze samorz¹dy, szpitale czy inne podmioty zajmuj¹ce siê leczeniem obywateli
napotykaj¹ identyczny problem zwi¹zany z zapewnieniem swoim mieszkañcom czy pacjentom prawid³owej
dostêpnoœci do s³u¿by zdrowia. Co roku w swoich wyst¹pieniach nazywaj¹ to wprost oszukiwaniem obywa-
teli czy wrêcz patologi¹ systemu s³u¿by zdrowia, czy patologi¹ NFZ. Mowa te¿ jest nawet o przestêpstwach
urzêdników NFZ, przekroczeniu uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków, dzia³aniu na szkodê interesu
prywatnego, z art. 231 §1 k.k. Samorz¹dy czy podmioty s³u¿by zdrowia z³o¿y³y do ma³opolskich prokuratur
odpowiednie zawiadomienia. W roku 2011 sytuacja jest oczywiœcie taka sama.

Nieprawid³owoœci podczas procesu kontraktacji œwiadczeñ medycznych w MOW NFZ, a w szczególno-
œci w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i stomatologii narazi³y tysi¹ce pacjentów z Ma³opolski na
poszukiwanie miejsca swojego leczenia, a setki lekarzy pozbawi³y nieoczekiwanie miejsca pracy.

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju otrzyma wreszcie po ogromnych bojach i trudach okrojony kontrakt na
prowadzenie oddzia³u wewnêtrznego i chirurgii oka, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia po uwzglêdnie-
niu odwo³ania rabczañskiej placówki zaproponowa³ jej o wiele mniej pieniêdzy. Tym samym oddzia³ we-
wnêtrzny zamiast ponad 3 milionów 300 tysiêcy z³ ma otrzymaæ jedynie 2 miliony 600 tysiêcy z³.

Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi³ podpisania kontraktu z zakopiañskim szpitalem na prowadze-
nie poradni psychiatrycznej tylko dlatego, ¿e ponoæ zamiast dwóch lekarzy jest tam tylko jeden, nie dano
jednoczeœnie mo¿liwoœci naprawy tego stanu rzeczy, co wydaje siê niezwykle proste.

Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmówi³ zakontraktowania œwiad-
czeñ w oddziale neurochirurgii Podhalañskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Nowym Targu. Dla ca-
³ego Podhala, Spisza i Orawy oraz milionów turystów, którzy odwiedzaj¹ co roku nasz region, dalsze fun-
kcjonowanie oddzia³u neurochirurgii w nowotarskim szpitalu to warunek konieczny zabezpieczenia
zdrowia i ¿ycia pacjentów. Szpital dziêki znakomitej wspó³pracy z Klinik¹ Neurochirurgii Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagielloñskiego zyska³ najlepszych w Ma³opolsce specjalistów oraz bezpoœredni
nadzór merytoryczny konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii, profesora dra hab. med.
Marka Moska³y. Na oddziale neurochirurgii w Nowym Targu wykonywane by³y zaawansowane procedury
neurochirurgiczne, które ratuj¹ ¿ycie licznym pacjentom. W trybie pilnym operowani byli tutaj pacjenci
po urazach czaszkowo-mózgowych, z pêkniêtymi têtniakami mózgu, guzami mózgu oraz chorobami krê-
gos³upa wymagaj¹cymi natychmiastowego zaopatrzenia.

Pacjenci z Pienin w 2011 r. mog¹ zapomnieæ o opiece stomatologa i ginekologa. Narodowy Fundusz Zdrowia
zaprzesta³ ich finansowania kroœcieñskiemu SP ZOZ. Mimo ¿e Kroœcienko zabiega³o o zapewnienie medycz-
nych œwiadczeñ w zakresie opieki stomatologicznej i ginekologiczno-po³o¿niczej, oba gabinety z pocz¹tkiem ro-
ku zamkniêto. Jak podkreœla pani kierownik Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, „nego-
cjacje z NFZ to bardzo ciekawe zjawisko. W czasie trwania negocjacji oferty podlegaj¹ rankingowaniu. By zaj¹æ
w nim lepsze miejsce, trzeba zmniejszaæ liczbê punktów (!)”. Zdaniem pani kierownik nie wiadomo, dlaczego
Kroœcienko przepad³o w negocjacjach: „Fundusz, odrzucaj¹c nasz¹ ofertê, niczego nie uzasadni³”.

Pacjenci z gminy Czorsztyn mog¹ z kolei zapomnieæ o opiece chirurga, stomatologa, rehabilitanta, gi-
nekologa oraz diabetologa – NFZ nie zakontraktowa³ tych us³ug medycznych Samodzielnemu Publiczne-
mu Gminnemu Oœrodkowi Zdrowia w Maniowach. Gmina Czorsztyn liczy 7 tysiêcy mieszkañców, a w se-
zonach turystycznych liczba ta wzrasta nawet trzykrotnie, dlatego niezbêdne jest dzia³anie w niej poradni
chirurgii ogólnej.

Podsumowaniem fatalnego dzia³ania ma³opolskiego systemu finansowania s³u¿by zdrowia niech bêdzie
ostatniprzyk³adœmiercipacjentki chorejna raka, leczonej zwinyNFZniew³aœciwymi lekamichemicznymi.

Przedstawione informacje ukazuj¹ kulisy ba³aganu, braku kompetencji, a czasem zwyczajnie z³ej woli
pracowników MOW NFZ powo³anych do zarz¹dzania i dysponowania w sposób transparentny i zgodny
z prawem funduszami na ochronê zdrowia.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o interwencjê w ramach posiadanych œrodków i kompetencji.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Szanowny Panie Wojewodo!
W imieniu mieszkañców powiatu p³ockiego, których dotknê³a ubieg³oroczna powódŸ, pragnê podziê-

kowaæ Panu Wojewodzie za aktywne wsparcie pomys³u wykupu zalanych gruntów rolnych od rolników
z gmin S³ubice i G¹bin.

Bardzo istotne jest tak¿e wsparcie na usuwanie skutków powodzi, jakie otrzyma³ powiat p³ocki od
rz¹du za poœrednictwem Pana Wojewody.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Szaleñca

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wspieraj¹c inicjatywê zarówno w³adz miasta Szczekociny, jak i wszystkich jego mieszkañców, chcê wy-

raziæ moje zrozumienie i poparcie dla starañ zmierzaj¹cych do uwzglêdnienia w planowanej modernizacji
linii kolejowej nr 64 na odcinku Koz³ów – Psary przystanku kolejowego w miejscowoœci Szczekociny.

Znaj¹c doskonale potrzeby mieszkañców oraz wiedz¹c, jak du¿y ich odsetek pracuje w okolicznych
miastach oraz pobiera naukê i doje¿d¿a do szkó³ ponadgimnazjalnych i wy¿szych, równie doskonale ro-
zumiem problem, z jakim boryka siê ta spo³ecznoœæ. Brak ³atwego dostêpu do komunikacji to dla nich ol-
brzymie utrudnienie w codziennym ¿yciu. Stacja kolejowa u³atwi szczekocinianom, jak równie¿ miesz-
kañcom pobliskich miejscowoœci, dojazd do Warszawy, Krakowa czy Katowic bez korzystania z oddalonej
o kilkadziesi¹t kilometrów stacji W³oszczowa-Pó³noc. Takie rozwi¹zanie wp³ynie równie¿ korzystnie na
rozwój miasta i jego perspektywy. Jestem przekonany, ¿e peron bêdzie w pe³ni wykorzystywany i oka¿e
siê jak najbardziej potrzebn¹ i przydatn¹ inwestycj¹, a co za tym idzie – przyniesie wiele korzyœci zarówno
mieszkañcom, jak i przewoŸnikom.

W zwi¹zku z przedstawionymi argumentami, wspieraj¹c stanowisko w³adz miasta, jak równie¿ miesz-
kañców Szczekocin, zwracam siê z pytaniem do Pana Ministra, czy istniej¹ realne szanse na uwzglêdnie-
nie w planowanej modernizacji linii kolejowej nr 64 na odcinku Koz³ów – Psary przystanku kolejowego
w miejscowoœci Szczekociny.

Z powa¿aniem
Zbigniew Szaleniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariusza Witczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie resort skierowa³ do konsultacji spo³ecznych projekt Koncepcji Przestrzennego Za-

gospodarowania Kraju do roku 2030. Moje szczególne zainteresowania wzbudzaj¹ zapisy dotycz¹ce oce-
ny i wyboru oœrodków miejskich okreœlonych jako „miasta wspó³tworz¹ce policentryczn¹ metropoliê sie-
ciow¹ o znaczeniu regionalnym” (rozdzia³ III, pkt 3.2.1). Po analizie dokumentu mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e eksperci zespo³u realizacyjnego nie przyjrzeli siê w sposób nale¿ny Wielkopolsce, a szczególnie jej po-
³udniowej czêœci. W propozycji ministerstwa nie ma wzmianki o Kaliszu, najwa¿niejszym mieœcie w tej
czêœci województwa.

Kalisz ma obecnie oko³o 110 tysiêcy mieszkañców i jest znacz¹cym oœrodkiem gospodarczym, handlo-
wym, edukacyjnym i kulturalnym w regionie. Równie¿ w zakresie ekologii Kalisz odrywa niema³¹ rolê re-
gionaln¹. Jego regionalna rola wynika tak¿e z historii. Kalisz by³ miastem wojewódzkim w czasach I Rze-
czypospolitej, w okresie Królestwa Kongresowego i w latach 1975–1999. W ocenie regionalnej roli Kalisza
wa¿ne jest równie¿ wspó³dzia³anie z miejscowoœciami s¹siednimi. Od kilku lat funkcjonuje porozumienie
o aglomeracji kalisko-ostrowskiej, do której oprócz Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego wesz³y Nowe Skal-
mierzyce – tworz¹ one razem rodzaj trójmiasta – a tak¿e gminy oraz wsie powiatów kaliskiego i ostrow-
skiego. Na terenie aglomeracji mieszka obecnie ponad 400 tysiêcy osób. Wed³ug obecnych koncepcji
w rejonie Kalisza planowana jest stacja kolei du¿ych prêdkoœci ³¹cz¹ca Wroc³aw, Poznañ, £ódŸ i Warsza-
wê.

Pominiêcie Kalisza mo¿e dziwiæ, gdy na liœcie zostaj¹ umieszczone miasta porównywalne lub mniejsze,
takie jak: S³upsk, Bielsko-Bia³a, Rybnik czy P³ock. Bardzo proszê Pani¹ Minister o ponown¹ weryfikacjê
oœrodków „wspó³tworz¹cych policentryczn¹ metropoliê sieciow¹ o znaczeniu regionalnym” i uzupe³nie-
nie jej o Kalisz.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku ze sprzecznoœci¹ odpowiedzi na moje oœwiadczenia skierowane do prokuratora generalne-

go i prezesa Najwy¿szej Izbie Kontroli, wyg³oszone na 57. posiedzeniu Senatu RP, proszê o zbadanie odpo-
wiedzi prokuratora generalnego w czêœci dotycz¹cej uprawnieñ kontrolnych NIK.

Proszê tak¿e o wyjaœnienie, na jakiej podstawie prokurator generalny ogranicza funkcje kontrolne NIK
do zadañ finansowych, podczas gdy Konstytucja RP uprawnia Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli do skontrolowa-
nia ca³ej dzia³alnoœci prokuratury. Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli jednoznacznie to potwierdzi³ w odpo-
wiedzi na wspomniane oœwiadczenie.

Proszê Pana Marsza³ka o bardzo powa¿ne potraktowanie mojego pisma, poniewa¿ odpowiedŸ mo¿e
œwiadczyæ o negowaniu i ³amaniu Konstytucji RP przez jeden z centralnych urzêdów.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do g³ównego le-
karza weterynarii Janusza Zwi¹zka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Doktorze!
W imieniu polskich hodowców trzody chlewnej zwracam siê z proœb¹ o wyczerpuj¹ce informacje i wy-

jaœnienia dotycz¹ce oznakowania œwiñ rzeŸnych.
Likwidacja œwiadectw zdrowia dla œwiñ mia³a u³atwiæ proces sprzeda¿y i obni¿yæ koszty ponoszone

przez producentów. Jednak¿e skutek jest odwrotny i przynosi niezamierzone, bardzo negatywne efekty,
bowiem lekarze weterynarii znacznie skrupulatniej musz¹ sprawdzaæ w zak³adach miêsnych tatua¿e
z numerami gospodarstw lub tuczniki. Efekt jest taki, ¿e lekarz mo¿e wstrzymaæ ubój tuczników, jeœli
czêœæ z nich nie jest oznakowana.

Pozwolê sobie przytoczyæ kilka przyk³adów. Po 1 stycznia 2011 r. powiatowy lekarz weterynarii w Stara-
chowicach, powo³uj¹c siê na rozporz¹dzenie z 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania i wa-
runków technicznych kolczyków dla zwierz¹t gospodarskich, wstrzyma³ ubój znacznej liczby tuczników na
bli¿ej mi nieznany czas dlatego, ¿e zwierzêta (œwinie pochodzenia duñskiego i holenderskiego) nie mia³y
kolczyków, ale mia³y wytatuowany numer siedziby stada polskiego hodowcy, z której to siedziby zosta³y
bezpoœrednio przetransportowane do zak³adu ubojowego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zwierzêta te przebywa³y
w polskiej tuczarni powy¿ej trzydziestu dni (dok³adnie dziesiêæ do dwudziestu tygodni po imporcie z krajów
wspólnoty), a ustawa reguluje mo¿liwoœæ wyboru oznakowania œwiñ przez hodowcê polskiego (DzU Nr 204
poz. 1281), to jest kolczyk lub tatua¿. Podobna sytuacja mia³amiejscewwojewództwach ³ódzkimiwielkopol-
skim, gdzie lekarze weterynarii zakwestionowali partie tuczników, poniewa¿ czêœæ z nich nie mia³a kolczy-
ków – choæ mia³y one numery tatuowane z polskich hodowli – przyjecha³y bowiem z Danii do Polski jako
prosiêta, wszystkie zakolczykowane, ale wiele zwierz¹t w czasie tuczu zgubi³o kolczyki. Polscy producenci
nie maj¹ jak uzyskaæ duplikatu kolczyka z ARiMR, bo s¹ to kolczyki z duñskimi oznaczeniami. Skutek ta-
kiego postêpowania jest taki, ¿e œwinie, których ubój zostaje wstrzymany, przebywaj¹ w nieodpowiednich
warunkach, a producenci s¹ nara¿eni na ogromne straty.

Lekarze weterynarii nie zwa¿aj¹ na apele i gro¿¹ utylizacjami zwierz¹t, a koszty tych utylizacji i trans-
portu ponosiæ by musia³ oczywiœcie hodowca. Ponadto lekarze gro¿¹ karami pieniê¿nymi w wysokoœci do
3000 z³ od ka¿dej sprzedanej partii ¿ywca za b³êdne, niew³aœciwe oznakowanie tuczników rzeŸnych. Do-
datkowo, jak wynika z informacji producentów, powiatowy lekarz weterynarii mo¿e równie¿ wyst¹piæ do
ARiMR z informacj¹ o naruszeniu przepisów dotycz¹cych wymienionego problemu, a ta z kolei w drodze
decyzji mo¿e czêœciowo wstrzymaæ wyp³acanie dotacji obszarowych z tytu³u prowadzenia gospodarstwa.

Proszê o szczegó³owe wyjaœnienia odnoœnie do tego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w sprawie skutecznoœci przepisów postêpowania cywilnego w zakresie postêpo-

wañ miêdzy rodzicami a dzieæmi. Zbêdne jest przekonywanie, ¿e s¹ to postêpowania szczególne, które za-
wsze powinny mieæ na wzglêdzie przede wszystkim dobro dziecka. Niejednokrotnie zapewnienie dobra
dziecka niezbêdne jest w czasie trwania postêpowania na przyk³ad o w³adzê rodzicielsk¹. S³u¿y temu
przede wszystkim postêpowanie zabezpieczaj¹ce, które ze swoim art. 755 §1 pkt 4 k.p.c. pozwala na ure-
gulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi. Jakkolwiek w mojej ocenie instytucja
zabezpieczenia roszczenia metodologicznie nie przystaje do postêpowañ o w³adzê rodzicielsk¹, poniewa¿
trudno mówiæ o roszczeniu wzglêdem drugiej strony o w³adzê rodzicielsk¹, to jednak z praktycznego pun-
ktu widzenia jest to instytucja przydatna do czasowego rozstrzygniêcia o opiece nad dzieckiem. W myœl
art. 730 §1 k.p.c. s¹d udziela zabezpieczenia na wniosek strony lub uczestnika w sprawach, które mog¹
byæ wszczête z urzêdu. Moje w¹tpliwoœci budzi jednak fakt trwa³oœci zabezpieczenia w kontekœcie jego
dopasowania do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. Mo¿e siê okazaæ, ¿e w œwietle nowych okolicznoœci i zda-
rzeñ ustanowienie opieki jednego z rodziców by³o niew³aœciwe i dla dobra dziecka wymaga natychmiasto-
wej korekty, na przyk³ad poprzez przekazanie opieki drugiemu z rodziców. W tym przypadku s¹d mo¿e je-
dnak pozostaæ bezsilny wobec regulacji z art. 742 §1 k.p.c., w myœl której obowi¹zany mo¿e w ka¿dym
czasie ¿¹daæ uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy
odpadnie lub zmieni siê przyczyna zabezpieczenia. Mo¿liwoœæ zmiany zabezpieczenia uzale¿niona jest od
wniosku obowi¹zanego, nie ma ¿adnej mo¿liwoœci podjêcia decyzji przez s¹d z urzêdu. Nietrudno wyob-
raziæ sobie sytuacjê, w której dzia³ania uprawnionego do tymczasowej opieki stoj¹ w sprzecznoœci z dob-
rem dziecka. Czêsto dzieje siê tak przy niewiedzy drugiego ma³¿onka, który jest izolowany od kontaktów
i uczestniczenia w opiece nad dzieckiem. W takiej sytuacji w myœl przywo³anych przepisów s¹d, pomimo
wiedzy o zagro¿eniu dobra dziecka, nie mo¿e podj¹æ natychmiastowych dzia³añ z urzêdu. Nie pozwala na
to równie¿ ogólna zasada z art. 523 k.p.c., w myœl której prawomocne postanowienia orzekaj¹ce co do is-
toty sprawy nie mog¹ byæ zmienione ani uchylone.

Maj¹c na wzglêdzie przedstawione fakty, uprzejmie proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie czynnoœci i na podstawie jakich przepisów powinien w opisanej sytuacji podj¹æ s¹d opiekuñ-

czy, maj¹c na wzglêdzie szybkoœæ i skutecznoœæ dzia³ania?
2. W jakim trybie s¹d opiekuñczy mo¿e zmieniæ z urzêdu w³asne postanowienie o zabezpieczeniu?
3. Czy przedstawiona regulacja nie wymaga doprecyzowania poprzez wprowadzenie dodatkowych

kompetencji skutecznego dzia³ania s¹du opiekuñczego w ka¿dej sytuacji, je¿eli wymaga tego dobro
dziecka?

Bêdê zobowi¹zany za analizê przedstawionego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokurato-
ra generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Uprzejmie proszê o wyjaœnienie, dlaczego zdaniem prokuratury w celu ustalenia odszkodowania za wy-

cinkê drzew na podstawie decyzji wydanej na podstawie art. 126 §1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami z dnia 21 sierpnia 1997 r., je¿eli w³aœciciel nie móg³ korzystaæ z nieruchomoœci w sposób dotychcza-
sowy, nie maj¹ zastosowania przepisy okreœlone w art. 126 §3 i 4 tej ustawy, lecz prokuratura uznaje, ¿e
jest to roszczenie cywilne rozstrzygane przez s¹d cywilny. Czy postêpowanie w tej sprawie powinno byæ
wznowione?

Czy dochodzenie prokuratorskie w sprawie o korupcjê polegaj¹ce na wys³aniu pisma do podejrzanego
z pytaniem, czy pope³ni³ takie przestêpstwo, jest standardow¹ praktyk¹ w takich sprawach (prokurator
w wymienionej sprawie pisze o takim dzia³aniu)? Proszê tak¿e o zajêcie stanowiska, czy tego typu pismo
kierowane do podejrzanego mo¿e byæ bodŸcem do zniszczenia lub ukrycia dowodów? Czy zdaniem Pana
Prokuratora i Pana Ministra pismo takie mo¿e byæ podstaw¹ do uznania, ¿e ¿adnego przestêpstwa nie by-
³o? Skoro Pan Prokurator Generalny uzna³ za prawid³ow¹ interpretacjê pana asesora Tomczaka w odpo-
wiedzi na moje oœwiadczenie skierowane do pana na 67. posiedzeniu Senatu RP, to nasuwa siê pytanie:
co egzekwowali pracownicy zak³adu energetycznego i Policji i na podstawie czego, skoro wed³ug tej inter-
pretacji decyzja wydana na podstawie art. 126 §1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami nie okreœla
obowi¹zku, który móg³by podlegaæ egzekucji?

Proszê tak¿e o informacje, czy w sprawach dotycz¹cych zajœcia na nieruchomoœci pana K. M. z dnia 17
wrzeœnia 2008 r. interpretacja przepisów prawa by³a jednorodna, czy te¿ by³a wybierana ta najbardziej
niekorzystna dla zainteresowanego? Proszê o szersze uzasadnienie.

Z uzasadnienia wyroku S¹du Rejonowego w Rawie Mazowieckiej wynika, ¿e w notatnikach s³u¿bowych
policjantów brak by³o informacji o czynie, za który nastêpnie zosta³ skazany K. M., co wskazuje, ¿e jego czyn
móg³ zostaæ spreparowany póŸniej, a co najmniej wskazuje na matactwo.

Uprzejmie proszê o informacjê, jak zakoñczy³o siê œledztwo w tej sprawie. Czy najpierw zosta³ posta-
wiony zarzut dotycz¹cy nara¿enia mienia na uszkodzenie, a po uzgodnieniu zeznañ, zarzut nara¿enia ¿y-
cia i zdrowia, jednak tych czynów nie da³o siê ju¿ zapisaæ w notatnikach s³u¿bowych?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 71. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy - Prawo prywatne miêdzynarodowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy - Prawo
prywatne miêdzynarodowe, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 3 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „, twórczoœci artystycznej oraz poszanowaniem praw chroni¹cych
w³asnoœæ intelektualn¹” zastêpuje siê wyrazami „i twórczoœci artystycznej”,

b) w pkt 84, w art. 111 skreœla siê ust. 1,
c) w pkt 99 w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 2 i 3” zastêpuje siê wyrazami

„ust. 1–3” oraz dodaje siê ust. 1 w brzmieniu:
„1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj¹ okresowej ocenie, w szczególnoœci w zakresie na-

le¿ytego wykonywania obowi¹zków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa au-
torskiego i praw pokrewnych, a tak¿e prawa w³asnoœci przemys³owej.”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 8 dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:
„11. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, limit miejsc na kie-

runki studiów stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej oraz stra¿aków w s³u¿bie sta³ej, uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoœci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.”;

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 9 w ust 2:
a)wyrazy „poszczególnychkierunkówstudiów”zastêpujesiêwyrazami „wybranychkierunkówstudiów”,
b) skreœla siê wyrazy „, a tak¿e istniej¹ce kierunki studiów”;

4) w art. 1:
a) w pkt 7, w art. 9 w ust. 3:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) warunki oceny programowej, o której mowa w art. 48a ust. 3, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:

a) spe³nianie warunków prowadzenia studiów na okreœlonym kierunku, poziomie i profilu kszta³cenia,
b) akredytacje lub certyfikaty instytucji miêdzynarodowych,
c) dzia³anie wewnêtrznego systemu zapewniania jakoœci kszta³cenia w zakresie analizy efektów

kszta³cenia
– maj¹c na uwadze zapewnienie w³aœciwej jakoœci kszta³cenia; ”,

– po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:
„3a)warunkioceny instytucjonalnej, októrejmowawart. 48aust.4,uwzglêdniaj¹cwszczególnoœci:

a) funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakoœci kszta³cenia,
b) akredytacje lub certyfikaty instytucji miêdzynarodowych,
c) wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych w podstawowej jednostce

organizacyjnej uczelni
– maj¹c na uwadze zapewnienie w³aœciwej jakoœci kszta³cenia; „,

b)wpkt36,wart.48awust.3wyrazy „art.9ust.3pkt1–3”zastêpujesiêwyrazami „art.9ust.3pkt1–3a”;
5) w art. 1:

a) w pkt 10, w art. 11 w ust. 4 u¿yte po raz pierwszy wyrazy „art. 9b” zastêpuje siê wyrazami „art. 9b
lub art. 9c”,

b) w pkt 11, w art. 11a w ust. 2 i 3 wyrazy „art. 9b” zastêpuje siê wyrazami „art. 9b lub art. 9c”;
6) w art. 1 w pkt 11, w art. 11a w ust. 3 wyrazy „art. 11 ust. 1–4” zastêpuje siê wyrazami „art. 11”;
7) w art. 1 w pkt 11:

a) w art. 11b w ust. 4 wyrazy „art. 11c ust. 2 i 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 11c ust. 2b i 4”,
b) w art. 11c:

– w ust. 2 skreœla siê zdanie drugie, trzecie, czwarte i pi¹te,
– po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu,

„2a. W terminie nie d³u¿szym ni¿ trzy miesi¹ce po up³ywie terminu, o którym mowa w ust.
1, Polska Komisja Akredytacyjna wydaje opiniê dotycz¹c¹ przywrócenia zawieszonych
uprawnieñ.



2b. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego wydaje decyzjê o wygaœniêciu zawieszonego uprawnienia.”,

– w ust. 3 wyrazy „ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2b”,
– w ust. 4 skreœla siê wyrazy „, o której mowa w ust. 2, ”;

8) w art. 1 w pkt 11, w art. 11d w ust. 1 wyrazy „nabywa nowo utworzona jednostka organizacyjna tej
uczelni, je¿eli spe³nia” zastêpuje siê wyrazami „pozostaj¹ przy nowo utworzonej jednostce organiza-
cyjnej lub jednostce o nowej nazwie, je¿eli spe³niaj¹ one”;

9) w art. 1:
a) w pkt 14:

– w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 15” zastêpuje siê wyrazami „w art. 15: „ oraz pozosta³¹ treœæ oz-
nacza siê jako lit. a,

– w ust. 3 skreœla siê pkt 3,
– dodaje siê lit. b w brzmieniu:

„b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zwrot kosztów podró¿y cz³onkom Rady G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Pol-

skiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, wyznaczonym przez nie recenzentom i ekspertom, rzeczni-
kom dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta nastêpuje na zasadach
okreœlonych dla pracowników zatrudnionych w pañstwowej lub samorz¹dowej je-
dnostce sfery bud¿etowej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póŸn. zm.).”; ”,

b) w pkt 95, w art. 128 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.)”;
10) w art. 1 w pkt 14, w ust. 3 w pkt 2 skreœla siê wyraz „bieg³ych”;
11) w art. 1 w pkt 14, w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „ekspertów” dodaje siê wyrazy „, rzeczników dyscyplinar-

nych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego”;
12) w art. 1 w pkt 15, w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo po³¹czenie z inn¹
publiczn¹ uczelni¹ zawodow¹ nastêpuj¹ odpowiednio na wniosek sejmiku województwa lub re-
ktora albo sejmiku województwa lub rektorów uczelni.”;

13) w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach „w szczególnoœci uczestników” dodaje siê wyraz
„zwi¹zku”;

14) w art. 1 w pkt 18 w lit. c, w ust. 7 wyrazy „ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3 i 3a”;
15) w art. 1 w pkt 21, w ust. 1 w zdaniu pierwszym na koñcu dodaje siê wyrazy „i instytutami miêdzyna-

rodowymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹”;
16) w art. 1 w pkt 21, w ust. 2 wyrazy „centrum naukowym utworzonym przez Polsk¹ Akademiê Nauk”

zastêpuje siê wyrazami „centrum Polskiej Akademii Nauk”;
17) w art. 1:

a) w pkt 21, w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „praw w³asnoœci intelektualnej, w³asnoœæ patentów i praw
ochronnych na wzór u¿ytkowy” zastêpuje siê wyrazami „praw autorskich i praw pokrewnych oraz
praw w³asnoœci przemys³owej”,

b) w pkt 64, w art. 86c w zdaniu wstêpnym wyrazy „prawami w³asnoœci intelektualnej” zastêpuje siê wy-
razami „prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami w³asnoœci przemys³owej”;

18) w art. 1 w pkt 22, w art. 31a w ust. 3 skreœla siê u¿yte po raz drugi wyrazy „w innych formach”;
19) w art. 1 po pkt 22 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 34 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Protokó³ mo¿e zawieraæ wnioski i zalecenia pokontrolne.”; „;

20) w art. 1 w pkt 29 w lit. d:
a) w ust. 6a wyrazy „Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej, utworzone na

podstawie odrêbnych przepisów, ” zastêpuje siê wyrazami „ministra w³aœciwego do spraw szkolni-
ctwa wy¿szego”,

b) w ust. 6b wyrazy „do Biura Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej” zastêpuje
siê wyrazami „ministrowi w³aœciwemu do spraw szkolnictwa wy¿szego”;

21) w art. 1 w pkt 35, w art. 48 w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przewodnicz¹cy Komisji stwierdza wygaœniêcie mandatu cz³onka Komisji z przyczyn okreœlonych

w art. 46b ust. 1.”;
22) w art. 1 w pkt 36, w art. 48a w ust. 4:

a) wyrazy „studiach podyplomowych” zastêpuje siê wyrazami „studiach trzeciego stopnia i studiach
podyplomowych”,
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b) wyrazy „na wszystkich prowadzonych przez ni¹ kierunkach studiów” zastêpuje siê wyrazami „na
wiêkszoœci prowadzonych przez ni¹ kierunków studiów”;

23) w art. 1 w pkt 37, w art. 49:
a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokonanej oceny programowej, w tym kszta³cenia nauczycieli, oraz oceny instytucjonalnej,

a tak¿e przestrzegania warunków prowadzenia studiów; ”,
– skreœla siê pkt 4,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1–4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 1–3”,
c) w ust. 4 wyrazy „oceny kszta³cenia” zastêpuje siê wyrazami „oceny programowej”,
d) w ust. 6 wyrazy „ust. 1 pkt 2 i 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 2”,
e) w ust. 8 wyrazy „ust. 1 pkt 2 i 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 2”;

24) w art. 1 po pkt 39 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 52 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Prezydium podejmuje uchwa³y w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 4, kieruj¹c siê
sprawozdaniem przed³o¿onym przez jeden spoœród zespo³ów, o których mowa w art. 50 ust. 4.

2. Strona niezadowolona z uchwa³y prezydium podjêtej w sprawach, o których mowa w art. 49
ust. 1 i 4, mo¿e zwróciæ siê z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek kieruje siê do
Komisji w terminie trzydziestu dni od dnia dorêczenia uchwa³y.”; ”;

25) w art. 1 w pkt 40, w ust. 1 wyrazy „tryb dokonywania ocen” zastêpuje siê wyrazami „szczegó³owe kry-
teria i tryb dokonywania ocen”;

26) w art. 1 w pkt 41, w art. 53a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „wraz z uzasadnieniem”;
27) w art. 1 w pkt 56 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyraz „(dziekan)” oraz wyraz „(prodziekani)”;
28) w art. 1 w pkt 64, w art. 86a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „lub innego organu kolegialnego uczelni”;
29) w art. 1 w pkt 69, w art. 94b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 49 ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „art. 49

ust. 1 pkt 2 i ust. 5”;
30) w art. 1 w pkt 71, w art. 96 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „pierwszego i drugiego stopnia” dodaje siê wy-

razy „jednolitych studiów magisterskich”;
31) w art. 1 w pkt 71, w art. 96 w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, a tak¿e zasady i tryb przekazywania

uczelni”;
32) w art. 1 w pkt 72, w art. 96a w pkt 4 wyrazy „przez uczelniê niepubliczn¹ drugiej oceny negatywnej”

zastêpuje siê wyrazami „przez uczelniê niepubliczn¹ lub jej podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ ne-
gatywnej oceny programowej”;

33) w art. 1 w pkt 74 w lit. a w zdaniu wstêpnym wyrazy „dodaje siê pkt 1a” zastêpuje siê wyrazami
„dodaje siê pkt 1a i 1b” oraz dodaje siê pkt 1b w brzmieniu:
„1b) kszta³ceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajêæ poza do-

datkowym limitem punktów ECTS okreœlonym w art. 170a ust. 2; ”;
34) w art. 1 w pkt 74 w lit. b, w ust. 1a w pkt 2 i w ust. 1b wyrazy „art. 170a ust. 3–7” zastêpuje siê wyraza-

mi ”art. 170a ust. 3 i 4”;
35) w art. 1 w pkt 74 w lit. e, w ust. 3 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 160 ust. 3”;
36) w art. 1 w pkt 74 w lit. f, w ust. 4 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ” oraz wyrazy

„, o których mowa w ust. 1 pkt 2”;
37) w art. 1 pkt 76 otrzymuje brzmienie:

„76) w art. 100:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie planu
rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych oraz o rachunkowoœci.”,

b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie planu

rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany w statucie uczel-
ni, zgodnie z przepisami o rachunkowoœci, a w zakresie gospodarowania œrodkami pocho-
dz¹cymi z bud¿etu pañstwa, równie¿ zgodnie z przepisami o finansach publicznych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od jego uchwalenia:

1) uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad ni¹ nadzór, oraz mini-
strowi w³aœciwemu do spraw finansów publicznych;

2)uczelnianiepublicznaprzekazujeministrowiw³aœciwemudosprawszkolnictwawy¿szego.”; ”;
38) w art. 1 w pkt 84, w art. 111 skreœla siê ust. 6;
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39) w art. 1:
a) po pkt 84 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadz¹cej dzia-

³alnoœæ w dziedzinie nauk medycznych uczestnicz¹ w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez
wykonywanie zadañ dydaktycznych i badawczych w powi¹zaniu z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych w szpitalach uniwersyteckich lub oddzia³ach innych zak³adów opieki zdrowotnej
(szpitali), udostêpnianych tym uczelniom na zasadach okreœlonych w przepisach o zak³adach
opieki zdrowotnej.

2. W udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, nauczyciele akademiccy ucze-
stnicz¹ na podstawie odrêbnej umowy zawartej ze szpitalem uniwersyteckim albo innym za-
k³adem opieki zdrowotnej (szpitalem).”; ”,

b) w pkt 97 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 130” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ ozna-
cza siê jako lit. b oraz dodaje siê lit. a w brzmieniu:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okreœlony zakresem jego obowi¹zków dydaktycz-

nych, naukowych i organizacyjnych. Czas pracy nauczyciela akademickiego uczestnicz¹cego
w sprawowaniu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 112, jest okreœlony ponadto zakresem
jego obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem ci¹g³ej opieki nad pacjentami szpitali uniwersy-
teckich lub oddzia³ów innych zak³adów opieki zdrowotnej.”, ”;

40) w art. 1 w pkt 89, w art. 118a dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Nauczyciela akademickiego, który naby³ uprawnienia emerytalne, mo¿na zatrudniæ ponownie na

tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postêpowania konkursowego.”;
41) w art. 1 w pkt 95, w art. 129 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „dodatkowego zatrudnienia” do-

daje siê wyrazy „w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ”;
42) w art. 1 w pkt 95, w art. 129 w ust. 4 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:

„6) w samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych.”;
43) w art. 1 w pkt 104 w lit. a skreœla siê wyrazy „oraz maksymalnej”;
44) w art. 1 w pkt 111, w art. 165 w ust. 1 wyrazy „Organizacja i tok studiów uwzglêdniaj¹” zastêpuje siê

wyrazami „Regulamin studiów uwzglêdnia”;
45) w art. 1 w pkt 111, w art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studentowi przenosz¹cemu zajêcia zaliczone w uczelni innej ni¿ macierzysta, w tym zagranicznej,
z przypisanymi punktami ECTS, zajêcia te zalicza siê do osi¹gniêæ wyra¿onych w punktach ECTS
w uczelni macierzystej.”;

46) w art. 1 w pkt 112, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Studia licencjackie trwaj¹ co najmniej szeœæ semestrów, a studia in¿ynierskie co najmniej siedem

semestrów.”;
47) w art. 1 w pkt 112 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 166” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹

treœæ oznacza siê jako lit. a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do okresu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej zalicza siê praktykê zawodow¹ studenta.”; ”;

48) w art. 1 w pkt 113 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu nie-
zw³ocznie ministrowi nadzoruj¹cemu uczelniê oraz ministrowi w³aœciwemu do spraw szkolni-
ctwa wy¿szego.”, ”;

49) w art. 1 w pkt 113 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba, która ukoñczy³a studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31
paŸdziernika roku, w którym ukoñczy³a te studia.”, ”;

50) w art. 1 w pkt 118, w art. 170a w ust. 4 wyrazy „roku akademickim” zastêpuje siê wyrazami „roku
studiów”;

51) w art. 1 w pkt 118, w art. 170a w ust. 5 po wyrazach „zgodnie z umow¹” dodaje siê wyrazy „, o której
mowa w art. 160 ust. 3, ”;

52) w art. 1 w pkt 118, w art. 170a:
a) w ust. 9 wyrazy „o podjêtych lub zrealizowanych studiach stacjonarnych w uczelni publicznej” za-

stêpuje siê wyrazami „o spe³nianiu warunków do podjêcia i kontynuowania studiów bez wnosze-
nia op³at”,

b) w ust. 10 skreœla siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 3–7, ”;
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53) w art. 1 w pkt 118, w art. 170c:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza siê nastêpuj¹ce informacje uczelni o ka¿dym
studencie:

1) imiê i nazwisko studenta;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzaj¹cego to¿sa-

moœæ;
3) sumê uzyskanych przez studenta punktów ECTS w rozbiciu na kierunki studiów;
4) sumê punktów ECTS, które student móg³ uzyskaæ ³¹cznie na zajêciach, w których ucze-

stniczy³ bez wnoszenia op³at w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5) liczbê punktów ECTS, które student mo¿e jeszcze wykorzystaæ na studiach stacjonar-

nych w uczelni publicznej bez wnoszenia op³at, o których mowa w art. 170a ust. 1 i 2,
z uwzglêdnieniem uprawnieñ nadanych mu przez uczelniê publiczn¹ do realizacji stu-
diów na drugim kierunku studiów stacjonarnych, o których mowa w art. 170a ust. 3–5
oraz uprawnieñ, o których mowa w art. 170b ust. 1;

6) rodzaj przyznanych œwiadczeñ pomocy materialnej w uczelni publicznej i niepublicz-
nej.”,

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2”;
54) w art. 1 w pkt 122 w lit. b, w ust. 4 wyrazy „studentów stanowi¹” zastêpuje siê wyrazami „studentów

przyznawane w liczbie nie wiêkszej ni¿ 10 % liczby studentów ka¿dego kierunku studiów prowadzo-
nego w uczelni stanowi¹” oraz skreœla siê zdanie drugie;

55) w art. 1 w pkt 126 w lit. c, w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) œwiadczeñ pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie prze-

pisów ustawy; ”;
56) w art. 1 w pkt 126 dodaje siê lit. f w brzmieniu:

„f) dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
„8. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowie-

dnio komisja stypendialna lub odwo³awcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 177,
mog¹ za¿¹daæ dorêczenia opinii jednostki w systemie pomocy spo³ecznej odpowiedzialnej za
ustalenie sytuacji dochodowej i maj¹tkowej osób i rodzin, i uwzglêdniæ j¹ w postêpowaniu.”; ”;

57) w art. 1 w pkt 127 w lit. a:
a) w ust. 1 wyrazy „, a ponadto posiada osi¹gniêcia naukowe lub artystyczne” zastêpuje siê wyrazami

„lub posiada osi¹gniêcia naukowe, artystyczne”,
b) w ust. 2 wyraz „oraz” zastêpuje siê wyrazem „lub”;

58) w art. 1 pkt 129 otrzymuje brzmienie:
„129) w art. 184:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Student mo¿e otrzymywaæ stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, w danym

roku akademickim przez okres do dziesiêciu miesiêcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden
semestr przez okres do piêciu miesiêcy.

2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, s¹ przyznawane na semestr lub na rok
akademicki, a stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4, na rok akade-
micki, z wyj¹tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa je-
den semestr.”,

b) w ust. 3:
– wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastêpuje siê wyrazami ”o których mowa w art. 173”,
– po wyrazach „co miesi¹c” dodaje siê wyrazy „z wyj¹tkiem stypendium ministra za wybitne

osi¹gniêcia wyp³acanego jednorazowo, nie póŸniej ni¿ do 15 grudnia danego roku”,
c) ust. 4 – 6 otrzymuj¹ brzmienie:

„4. Student studiuj¹cy równoczeœnie na kilku kierunkach studiów mo¿e otrzymywaæ stypen-
dium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych, zapomogê, stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia tyl-
ko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

5. Studentowi, który po ukoñczeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukê na drugim
kierunku studiów, nie przys³uguj¹ œwiadczenia, o których mowa w art. 173, chyba ¿e kon-
tynuuje on studia po ukoñczeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytu³u za-
wodowego magistra lub równorzêdnego, jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ przez okres trzech lat.

6. £¹czna miesiêczna wysokoœæ stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 3, nie mo-
¿e byæ wiêksza ni¿ 90 % najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”,
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d) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Student jest obowi¹zany do z³o¿enia oœwiadczenia o niepobieraniu œwiadczeñ pomocy ma-

terialnej na wiêcej ni¿ jednym kierunku.”; ”;
59) w art. 1 w pkt 133 w lit. a, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Osobom, które ukoñczy³y studia pierwszego stopnia, prawo to przys³uguje do dnia 31 paŸdziernika
roku, w którym ukoñczy³y te studia.”;

60) w art. 1 w pkt 134, w art. 191a w ust. 8 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci
mo¿liwoœæ i warunki zwalniania z ca³oœci lub czêœci postêpowania nostryfikacyjnego”;

61) w art. 1 w pkt 137, w art. 194 wyrazy „oraz bêd¹cych ¿o³nierzami zawodowymi” zastêpuje siê wyraza-
mi „, bêd¹cych ¿o³nierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami s³u¿b pañstwowych”;

62) w art. 1 w pkt 142, w art. 199 w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje siê wyrazy „pkt 1–4”;
63) w art. 2 w pkt 4, w ust. 2 na koñcu dodaje siê wyrazy „, w tym co najmniej 3 osoby posiadaj¹ce tytu³

profesora”;
64) w art. 2 w pkt 15, w art. 18a w ust. 5 wyraz „miesi¹ca” zastêpuje siê wyrazami „6 tygodni”;
65) w art. 2 w pkt 16, w art. 20 w ust. 4 wyrazy „art. 14a ust. 1–3” zastêpuje siê wyrazami „art. 14a ust. 1”;
66) w art. 2 w pkt 19, w art. 24 w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „tryb” dodaje siê wyrazy „i terminy”;
67) w art. 2 w pkt 21 w lit. b, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, liczbê, wyso-
koœæ oraz warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 4, uwzglêdniaj¹c:
1) sk³ad i kompetencje zespo³u do spraw nagród;
2) czas trwania kadencji zespo³u;
3) wysokoœæ wynagrodzeñ cz³onków zespo³u oraz osób opiniuj¹cych wnioski, a tak¿e warunki

zwrotu kosztów podró¿y cz³onkom zespo³u;
4) jednostki uprawnione do wystêpowania z wnioskiem o przyznanie nagrody;
5) wykaz niezbêdnej dokumentacji oraz sposób i termin jej przekazywania;
6) datê przyznawania nagród.”;

68) w art. 2 w pkt 23 dodaje siê lit. c w brzmieniu:
„c) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Osoba wybrana na cz³onka Centralnej Komisji traci z mocy prawa cz³onkostwo w Radzie G³ó-
wnej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Radzie G³ównej Instytu-
tów Badawczych, Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, Radzie Narodowego Centrum
Nauki lub Radzie Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, je¿eli by³a ich cz³onkiem, z dniem
rozpoczêcia kadencji Centralnej Komisji, na któr¹ zosta³a wybrana.”; ”;

69) w art. 4 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1) w art. 4:

a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

w poci¹gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazo-
wych, s¹ uprawnieni studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia; osobom, które ukoñczy³y stu-
dia pierwszego stopnia przys³uguje to prawo do dnia 31 paŸdziernika roku, w którym ukoñ-
czy³y te studia.”,

b) po ust. 4a dodaje siê ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

w poci¹gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazo-
wych, s¹ uprawnieni doktoranci do ukoñczenia 35 roku ¿ycia.”,

c) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

w poci¹gach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesiêcznych, s¹
uprawnieni studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia; osobom, które ukoñczy³y studia pier-
wszego stopnia przys³uguje to prawo do dnia 31 paŸdziernika roku, w którym ukoñczy³y te
studia.”,

d) po ust. 6a dodaje siê ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

w poci¹gach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesiêcznych, s¹
uprawnieni doktoranci do ukoñczenia 35 roku ¿ycia.”;

2) w art. 5:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwyk³ej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesiêcznych, s¹ up-
rawnieni studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia; osobom, które ukoñczy³y studia pierwszego
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stopnia przys³uguje to prawo do dnia 31 paŸdziernika roku, w którym ukoñczy³y te stu-
dia.”,

b) po ust. 1a dodaje siê ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Do ulgi 51 % przy przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego autobusowe-

go w komunikacji zwyk³ej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesiêcznych,
s¹ uprawnieni doktoranci do ukoñczenia 35 roku ¿ycia.”.”;

70) po art. 6 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. …. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-

³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.) po art. 103a dodaje siê art. 103b
w brzmieniu:
„Art. 103b. Przepisu art. 103a nie stosuje siê do:

1) nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora lub pro-
fesora sztuki, zatrudnionego w uczelni publicznej na podstawie mianowa-
nia na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, do ukoñcze-
nia 70. roku ¿ycia;

2) kobiety bêd¹cej w uczelni publicznej mianowanym nauczycielem akademic-
kim, do ukoñczenia 65. roku ¿ycia;

3) nauczyciela akademickiego pe³ni¹cego funkcjê rektora, do zakoñczenia
pe³nienia tej funkcji
– o których mowa w art. 127 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.).”.”;

71) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)

wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk - centrum Polskiej Akademii Nauk w ro-

zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; ”,
b) po pkt 16 dodaje siê pkt 16a w brzmieniu:

„16a) centrum naukowe uczelni - centrum naukowe uczelni w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym; ”;

2) w art. 5 po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
„10a) tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych absolwentów stu-

diów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukoñczyli trzeci rok jednolitych stu-
diów magisterskich, w tym ustanowienie programu ”Diamentowy Grant”; ”;

3) w art. 10 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) centra naukowe uczelni; ”.”;

72) po art. 13 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. …. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju (Dz. U. Nr 96,

poz. 616 oraz Nr 257, poz. 1726) w art. 37 w ust. 1:
1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Pol-
skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619); ”;

2) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) centra naukowe uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo

o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 169, poz. 1365, z póŸn. zm.); ”.”;
73) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „art. 11 ust. 2–5” zastêpuje siê wyrazami ”art. 11 ust. 2–4”;
74) w art. 15 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „art. 9 ust. 2” dodaje siê wyrazy „ustawy, o której mowa w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, ”;
75) w art. 15:

a) w ust. 4 wyraz „Komisjê” zastêpuje siê wyrazami „Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹”,
b) w ust. 5 wyraz „Komisji” zastêpuje siê wyrazami „Polskiej Komisji Akredytacyjnej”;

76) po art. 21 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. …. Okres zatrudnienia przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy na stanowisku asystenta

osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku
adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora habilitowanego zalicza siê do
okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”;

77) w art. 35 wyrazy „na zasadach okreœlonych w niniejszej ustawie” zastêpuje siê wyrazami „na zasa-
dach okreœlonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;
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78) w art. 37 w pkt 1 po wyrazach „art. 209 ust. 6” dodaje siê wyrazy „, art. 4 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b”;
79) w art. 37 w pkt 2:

a) wyrazy „pkt 129 w zakresie dotycz¹cym art. 184 ust. 3 w zakresie dotycz¹cym wyp³acania stypen-
dium ministra” zastêpuje siê wyrazami „pkt 129 lit. b tiret drugie”,

b) wyrazy „pkt 142 w zakresie dotycz¹cym œwiadczeñ pomocy materialnej dla doktorantów studiów
doktoranckich prowadzonych w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytu-
tach badawczych” zastêpuje siê wyrazami „pkt 142 w zakresie dotycz¹cym art. 199 ust. 3”;

80) w art. 37 skreœla siê pkt 6.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 80 poprawek.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 1 Senat wzi¹³ pod uwagê, ¿e obowi¹zek przestrzegania powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego prawa nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Zgodnie z zakwestionowanymi przepisami uczelnia oraz
nauczyciele akademiccy maj¹ obowi¹zek przestrzegania (poszanowania) prawa w³asnoœci intelektual-
nej. Brak jest uzasadnienia dla wskazania w ustawie jedynie na obowi¹zek przestrzegania (poszanowa-
nia) czêœci przepisów prawa (jedynie dotycz¹cych w³asnoœci intelektualnej). Uczelnie i nauczyciele aka-
demiccy, jak wszyscy inni adresaci norm prawnych, zobowi¹zani s¹ do przestrzegania (poszanowania)
prawa, a wiêc tak¿e prawa w³asnoœci intelektualnej. Zgodnie z niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci regu³¹ wyk³adni
przepisów prawnych, ka¿dy fragment przepisu musi nieœæ ze sob¹ okreœlon¹ wartoœæ normatywn¹.
W tym przypadku, stosuj¹c wyk³adniê a contrario, nale¿a³oby dojœæ do wniosku, ¿e obowi¹zkiem nauczy-
cieli akademickich nie jest przestrzeganie innych przepisów, ni¿ przepisy dotycz¹ce w³asnoœci intelek-
tualnej, a tak¿e, ¿e prawa w³asnoœci intelektualnej nie musz¹ przestrzegaæ inni ni¿ nauczyciele akade-
miccy pracownicy uczelni. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Senat uzna³ za zasadne skreœlenie zakwestiono-
wanych fragmentów przepisów. Jednoczeœnie, wobec odes³ania w przepisie dotycz¹cym okresowej oceny
nauczycieli akademickich (w art. 132 ustawy), do art. 111, zasadnym jest, w opinii Senatu, pozostawie-
nie w ustawie mechanizmu, zak³adaj¹cego uwzglêdnienie w ocenie okresowej koniecznoœci wskazania
na przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa w³asnoœci przemys³owej.

Senat zauwa¿a tak¿e, ¿e okreœlenie „prawo w³asnoœci intelektualnej” jest okreœleniem jêzyka prawni-
czego, a nie jêzyka prawnego. Ten ostatni jako prawa w³asnoœci intelektualnej traktuje prawa w³asnoœci
przemys³owej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej) oraz prawa autorskie
i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Z tych
wzglêdów Senat przyj¹³ poprawkê nr 17. Pozostawienie, w tym zakresie, rozwi¹zañ ustawy uchwalonej
przez Sejm mo¿e rodziæ dodatkowe w¹tpliwoœci interpretacyjne. Przepis art. 31 ust. 3 stanowi, ¿e umowa
o utworzeniu centrum naukowego okreœla m. in. w³asnoœæ praw w³asnoœci intelektualnej oraz w³asnoœæ
patentów i praw ochronnych na wzór u¿ytkowy. Je¿eli ustawodawca w jednym z przepisów wyró¿nia dwie
kategorie praw (prawa w³asnoœci intelektualnej oraz patenty i prawa ochronne na wzór u¿ytkowy), to
w innych przepisach ustawy (art. 4 ust. 2, art. 86c, art. 111 ust. 1) pos³uguj¹c siê tylko okreœleniem jed-
nej kategorii praw (praw w³asnoœci intelektualnej), wy³¹cza z zakresu normowania tych przepisów drug¹
kategoriê (prawa w³asnoœci intelektualnej oraz patenty i prawa ochronne na wzór u¿ytkowy). To ostanie,
w opinii Senatu, by³oby rozwi¹zaniem b³êdnym.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za uzasadnione dodanie przepisu upowa¿niaj¹cego do wyda-
nia rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego limit miejsc na kierunki studiów stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej
oraz stra¿aków w s³u¿bie sta³ej.

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego okreœla³ w dro-
dze rozporz¹dzenia wzorcowe efekty kszta³cenia dla wybranych kierunków studiów, a nie poszczegól-
nych kierunków studiów. Przyjmuj¹c poprawkê Senat mia³ na celu zwiêkszenie autonomii programowej
uczelni oraz doprecyzowanie przepisów.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na celu uporz¹dkowanie zakresu delegacji do okreœlenia wa-
runków oceny programowej i warunków oceny instytucjonalnej. Celem doprecyzowania przepisów doty-
cz¹cych oceny programowej i instytucjonalnej Senat przyj¹³ równie¿ poprawkê nr 23.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat przes¹dzi³ o konstytutywnym charakterze decyzji ministra o wygaœ-
niêciu zawieszonych uprawnieñ do prowadzenia studiów oraz o mo¿liwoœci odwo³ania od negatywnej
opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o spe³nianiu warunków do przywrócenia zawieszonych upra-
wnieñ. W opinii Senatu rozwi¹zanie art. 11c ust. 2 Prawa o szkolnictwie wy¿szym, przewiduj¹ce wygaœ-
niêcie zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów z dniem podjêcia uchwa³y Polskiej Komisji
Akredytacyjnej o niespe³nieniu warunków przywrócenia uprawnieñ, oceniæ nale¿y negatywnie, z punktu
widzenia konstytucyjnych gwarancji zabezpieczenia praw uczelni. Wygaœniêcie uprawnieñ uczelni do
prowadzenia studiów, z chwil¹ podjêcia stosownej uchwa³y przez PKA spowoduje, ¿e powstanie okres,
w którym uczelnia pomimo wygaœniêcia uprawnieñ (z mocy prawa) nie poweŸmie o tym wiadomoœci.
W tym przypadku uczelnia, nie mog³aby tak¿e skorzystaæ z mo¿liwoœci odwo³ania siê od negatywnej opi-
nii Komisji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 11 Senat zdecydowa³ o rozszerzeniu delegacji ustawowej do wydania roz-
porz¹dzenia przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego (na podstawie art. 15 ust. 3 Pra-
wa o szkolnictwie wy¿szym) o okreœlenie wysokoœci wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych
przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Jednoczeœnie uchwa-
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laj¹c poprawkê nr 9 Senat przes¹dzi³ o zasadach okreœlaj¹cych warunki zwrotu kosztów podró¿y
rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego. Poprawka ta uwzglêdnia tak¿e, ¿e zgodnie z intencj¹ przepisu warunki zwrotu kosztów podró¿y
okreœlaæ maj¹ przepisy wykonawcze Kodeksu pracy, a nie przepisy wykonawcze Prawa o szkolnictwie
wy¿szym. Dodatkowo poprawka nr 10 (oraz poprawka nr 9) porz¹dkuj¹ przepisy ustawy w zakresie
przyjêtej nomenklatury.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 15 Senat przes¹dzi³ o mo¿liwoœci tworzenia przez uczelnie centrum nauko-
wego równie¿ z instytutami miêdzynarodowymi dzia³aj¹cymi w Polsce.

Intencj¹ poprawek nr 16, 71 i 72 jest korelacja przepisów dotycz¹cych centrum naukowego uczelni
z analogicznymi przepisami dotycz¹cymi centrum Polskiej Akademii Nauk oraz centrum badawczo – roz-
wojowego. W tym celu Senat, poza zmian¹ w nomenklaturze ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
wprowadzi³ poprawki do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz do usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Konsekwencj¹ ujednolicenia roz-
wi¹zañ systemowych bêdzie mo¿liwoœæ finansowania centrum naukowego uczelni przez Narodowe Cen-
trum Nauki oraz Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.

Wobec nowego brzmienia art. 37 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wy¿szym, przewiduj¹cego upowa¿nienie
dla ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego do wezwania organu uczelni lub za³o¿yciela
uczelni niepublicznej do realizacji wniosków i zaleceñ sporz¹dzonych w wyniku kontroli dzia³alnoœci
uczelni, Senat, przyjmuj¹c poprawkê nr 19, uzna³ za zasadne wprowadzenie do ustawy przepisu mate-
rialnego wskazuj¹cego (wprost) na mo¿liwoœæ formu³owania takich pokontrolnych wniosków i zaleceñ.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 20 Senat kierowa³ siê zasad¹, zgodnie z któr¹ normy prawne powinny byæ
zbudowane z przepisów zawartych w aktach prawnych tej samej rangi. Poprawka ta zak³ada, ¿e rektor
uczelni bêdzie obowi¹zany informowaæ o przyjêciu cudzoziemca na studia albo o niepodjêciu przez cu-
dzoziemca studiów ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, a nie Biuro Uznawalnoœci Wy-
kszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej. Senat zauwa¿a, ¿e ¿aden z powszechnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów nie dokona³ utworzenia takiej jednostki. Biuro Uznawalnoœci jest pañstwow¹ jednostk¹ bud¿eto-
w¹ utworzon¹ aktem prawnym o charakterze wewnêtrznym – zarz¹dzeniem ministra. Z tego powodu ne-
gatywnie oceniæ nale¿y sformu³owanie normy prawnej z przepisów o ró¿nej hierarchii, jako godz¹ce
w konstytucyjnie okreœlony system Ÿróde³ prawa (powszechnie i wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego). Bezspor-
nie bowiem normy prawne powinny byæ zbudowane z przepisów zawartych w aktach prawnych tej samej
rangi. W przeciwnym bowiem wypadku powsta³aby istotna w¹tpliwoœæ co do ich pozycji w hierarchicz-
nym porz¹dku Ÿróde³ prawa. Konstrukcja przyjêta w uchwalonej przez Sejm ustawie, zak³ada natomiast
mo¿liwoœæ arbitralnej modyfikacji kwestionowanych przepisów (a nawet uczynienia niemo¿liwymi do
zrealizowania) przez ministra. W ka¿dym czasie mo¿e on bowiem - drog¹ jednostronnej decyzji - zmieniæ
lub zlikwidowaæ jednostkê bud¿etow¹ jak¹ jest Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzyna-
rodowej, bez koniecznoœci kierowania siê wol¹ ustawodawcy w tym zakresie.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 21 Senat uœciœli³ przepisy ustawy, jednoznacznie przes¹dzaj¹c, ¿e wygaœniê-
cie mandatu cz³onka Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej stwierdza przewodnicz¹cy Komisji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 22 Senat doprecyzowa³ zakres oceny instytucjonalnej okreœlaj¹c, ¿e ocena ta
obejmuje równie¿ prowadzone studia trzeciego stopnia. Ponadto, w opinii Senatu, przeprowadzenie oce-
ny instytucjonalnej nie powinno byæ poprzedzone ocen¹ programow¹ wszystkich prowadzonych przez
uczelniê kierunków studiów, a ocen¹ programow¹ wiêkszoœci kierunków studiów.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 25 Senat mia³ na celu aby statut Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej okreœ-
la³ równie¿ szczegó³owe kryteria dokonywania ocen oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 26 Senat uzna³ za uzasadnione publikowanie przez Pañstwow¹ Komisjê
Akredytacyjn¹ uchwa³ dotycz¹cych jakoœci kszta³cenia bez uzasadnieñ.

Poprawka nr 27 przes¹dza, ¿e w uczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni i jego zastêpca powo³ywani s¹ w drodze wyborów albo w drodze konkursu. Przyjmuj¹c poprawkê,
Senat kierowa³ siê brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 29 Prawa o szkolnictwie wy¿szym, zgodnie z którym pod-
stawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ uczelni jest wydzia³ lub inna jednostka organizacyjna okreœlona w sta-
tucie uczelni, a tak¿e brzmieniem art. 60 ust. 6 Prawa o szkolnictwie wy¿szym, zgodnie z którym kiero-
wnikiem wydzia³u jest dziekan. Zgodnie z tymi przepisami nie ka¿dy kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej jest dziekanem. Na to ostatnie wskazuje zaœ technika legislacyjna zastosowana w art. 76
ust. 1. Poprawka Senatu zak³ada koniecznoœæ usuniêcia sprzecznych uregulowañ.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 28 Senat kierowa³ siê brzmieniem art. 60 ust. 5 Prawa o szkolnictwie wy¿-
szym, zgodnie z którym organy kolegialne uczelni niepublicznej okreœla jej statut, a przepisy ustawy do-
tycz¹ce senatu uczelni stosuje siê odpowiednio do najwy¿szego organu kolegialnego uczelni niepublicz-
nej.
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Przyjmuj¹c poprawkê nr 29 Senat mia³ na celu objêcie dotacj¹ podmiotow¹ z art. 94b ust. 1 pkt 1
wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pro-
gramow¹ i ocenê instytucjonaln¹ przyznan¹ przez Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹, a nie tylko tych jedno-
stek organizacyjnych uczelni, które posiadaj¹ ocenê wyró¿niaj¹c¹ po przeprowadzeniu oceny jakoœci
kszta³cenia na wniosek uczelni.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 30 Senat uzna³ za zasadne, aby minister okreœla³, w drodze rozporz¹dzenia,
równie¿ sposób i tryb ustalania wskaŸników kosztoch³onnoœci dla poszczególnych kierunków jednoli-
tych studiów magisterskich.

Poprawka nr 31 usuwa z przepisu upowa¿niaj¹cego zbêdne wyrazy. W opinii Senatu brak jest uzasa-
dnienia dla okreœlania w rozporz¹dzeniu ministra odrêbnych przepisów proceduralnych w zakresie prze-
kazywania uczelniom dotacji podmiotowej na pomoc materialn¹ dla studentów.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 32 senat uzna³ za zasadne zwiêkszenie wymogów dotycz¹cych jakoœci
kszta³cenia przy finansowaniu studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej z dotacji projakoœciowej.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 33 Senat poszerzy³ katalog odp³atnych us³ug edukacyjnych uczelni publi-
cznej z art. 99 ust. 1 o kszta³cenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z za-
jêæ poza dodatkowym limitem punktów ECTS, okreœlonym w art. 170a ust. 2. Zgodnie z tym ostatnim
przepisem student uczelni publicznej ma prawo do korzystania z zajêæ bez wnoszenia op³at, jedynie
w przypadku nieprzekroczenia okreœlonego limitu punktów ECTS. Tymczasem zasady tej nie uwzglê-
dnia art. 99 ustawy okreœlaj¹cy katalog us³ug edukacyjnych, za które uczelnia mo¿e pobieraæ op³aty,
a tak¿e zasady ustalania wysokoœci op³at, ich pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z op³at.
Tym samym Senat w zakresie regulacji dotycz¹cej op³at za zajêcia po przekroczeniu limitu punktów
ECTS usun¹³ istotn¹ lukê.

Poprawka nr 36 porz¹dkuje przepisy poprzez skreœlenie odes³ania jako nieadekwatnego i nieodpowia-
daj¹cego warunkom dostatecznej okreœlonoœci i jednoznacznoœci przepisu. Przepis art. 99 ust. 4 okreœla
bowiem zasady pobierania op³at za œwiadczone us³ugi edukacyjne zwi¹zane z kszta³ceniem studentów
w uczelni niepublicznej, a nie zasady pobierania op³at na uczelniach publicznych za studia niestacjonarne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 37 Senat uzna³ za zasadne dokonanie modyfikacji zasad prowadzenia przez
uczelnie gospodarki finansowej w oparciu o plan rzeczowo - finansowy. Zgodnie z poprawk¹ uczelnia nie-
publiczna prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w oparciu o plan rzeczowo - finansowy, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, jedynie w zakresie gospodarowania œrodkami pochodz¹cymi z bu-
d¿etu pañstwa.

Poprawka nr 38 eliminuje przepis stanowi¹cy, i¿ nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawo-
dowej mog¹ uczestniczyæ w pracach badawczych. W wyniku poprawki, zgodnie z art. 111 ust. 2 i 3 Prawa
o szkolnictwie wy¿szym, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej, bêd¹ mieli obo-
wi¹zek prowadzenia badañ naukowych.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 40 Senat uzna³ za uzasadnione wprowadzenie zasady, zgodnie z któr¹ nau-
czyciela akademickiego, który naby³ uprawnienia emerytalne, mo¿na zatrudniæ ponownie na tym samym
stanowisku, w tej samej uczelni bez postêpowania konkursowego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 41 Senat mia³ na celu usuniêcie w¹tpliwoœci interpretacyjnych zwi¹za-
nych z ustaleniem czy zgoda na podjêcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na uczelni publicznej dotyczy pracy wykonywanej u drugiego (i jedynego dodatkowego
pracodawcy), czy te¿ trzeciego (i kolejnego) pracodawcy. W¹tpliwoœæ ta wzmocniona jest pos³u¿eniem
siê, w ustawie uchwalonej przez Sejm, w zdaniu pierwszym art. 129 ust. 1 okreœleniem „zatrudnienie
w ramach stosunku pracy” (na podstawie umowy o pracê), a w zdaniu drugim sformu³owaniem
„dodatkowe zatrudnienie” (tak¿e inne ni¿ na podstawie umowy o pracê). Celem jednoznacznego prze-
s¹dzenia Senat proponuje poprawkê zak³adaj¹c¹, ¿e zgody wymaga podjêcie drugiego zatrudnienia,
w ramach stosunku pracy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 42 Senat mia³ na celu wy³¹czenie ograniczenia co do mo¿liwoœci podejmowa-
nia zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczycieli akademickich w samorz¹dowych kolegiach
odwo³awczych.

Poprawka nr 43 eliminuje, z przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia, koniecznoœci
okreœlania maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stano-
wisk w uczelni publicznej. W opinii Senatu rozwi¹zanie polegaj¹ce na uelastycznieniu systemu wynagro-
dzeñ mo¿e przyczyniæ siê do ich zwiêkszenia oraz efektywniejszego gospodarowania œrodkami przezna-
czonymi na ten cel.

Poprawka nr 44 wskazuje, ¿e przenoszenie i uznawanie zajêæ zaliczonych przez studenta w jednostce
organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, uwzglêdnia siê w regulaminie studiów.

Poprawka nr 45 ma na celu doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych przenoszenia i uznawania zajêæ
zaliczonych przez studenta w innej uczelni.
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Poprawka nr 46 zak³ada, ¿e studia licencjackie trwaj¹ co najmniej szeœæ semestrów, a studia in¿ynier-
skie co najmniej siedem semestrów. Przyjmuj¹c poprawkê Senat mia³ na celu uelastycznienie systemu
kszta³cenia oraz zwiêkszenie autonomii programowej uczelni.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 47 Senat uzna³ za zasadne wskazanie, ¿e do okresu studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej zalicza siê
praktykê zawodow¹ studenta.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 48 Senat mia³ na celu wprowadzenie rozwi¹zania, zgodnie z którym wzór
dyplomu ukoñczenia studiów zatwierdza senat uczelni. Poprawka okreœla tak¿e zasady przekazania
wzoru dyplomu w³aœciwemu ministrowi.

Poprawka nr 49 przes¹dza, ¿e osoba, która ukoñczy³a studia pierwszego stopnia zachowuje prawa
studenta do dnia 31 paŸdziernika roku, w którym ukoñczy³a te studia. Przyjmuj¹c poprawkê Senat mia³
na celu zachowanie praw studenta w okresie miêdzy pierwszym a drugim stopniem studiów.

Poprawka nr 50 zmierza do zachowania konsekwencji terminologicznej w obrêbie przepisu. Przyjmu-
j¹c poprawkê Senat uwzglêdni³, ¿e rok studiów nie musi pokrywaæ siê z rokiem akademickim.

Poprawka nr 52 porz¹dkuje przepisy ustawy, na nowo okreœlaj¹c zakres oœwiadczenia, o którym mo-
wa w art. 170a ust. 9 Prawa o szkolnictwie wy¿szym. W brzmieniu przepisów uchwalonych przez Sejm
zwraca uwagê brak korelacji pomiêdzy art. 170a ust. 9 a art. 170a ust. 10. Przepis art. 170a ust. 9 stano-
wi o obowi¹zku kandydata na studia do z³o¿enia oœwiadczenia o podjêtych lub zrealizowanych studiach
stacjonarnych. Przepis art. 170a ust. 10 upowa¿nia ministra do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego
wzór oœwiadczenia o spe³nieniu wymogów do podjêcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia op³at.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 53 Senat uzna³ za zasadne doprecyzowanie katalogu informacji, które za-
mieszczane bêd¹ w ogólnopolskim wykazie studentów.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 54 Senat zmodyfikowa³ sposób ustalania maksymalnej wysokoœci œrodków
z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 55 Senat mia³ na celu uœciœlenie przepisu okreœlaj¹cego katalog dochodów,
których nie wlicza siê do miesiêcznej wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie studenta uprawniaj¹cego
do ubiegania siê o stypendium socjalne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 56 Senat zmierza³ do tego, aby w uzasadnionych przypadkach, kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwo³awcza komisja
stypendialna mog³y za¿¹daæ dorêczenia opinii jednostki w systemie pomocy spo³ecznej odpowiedzialnej
za ustalenie sytuacji dochodowej i maj¹tkowej osób i rodzin, w celu jej uwzglêdnienia w postêpowaniu.

Poprawka nr 57 modyfikuje katalog wymagañ, które musi spe³niæ student aby otrzymaæ stypendium
rektora dla najlepszych studentów. W opinii Senatu ³¹czne spe³nienie kryteriów wymienionych w przepi-
sie uznaæ nale¿y za zbyt wygórowane.

Poprawki nr 58 i 79 zmierzaj¹ do prawid³owego okreœlenia wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy. W opinii
Senatu ró¿nicuj¹c (wyj¹tkowo) termin wejœcia w ¿ycie poszczególnych przepisów ustawy, nale¿y wyczer-
puj¹co wymieniæ te przepisy, które maj¹ wejœæ w ¿ycie w odrêbnym terminie, tak aby adresat norm praw-
nych nie mia³ w¹tpliwoœci jakie przepisy go wi¹¿¹. W przypadku kwestionowanych przepisów ustawo-
dawca taki obowi¹zek interpretacji (co do zakresu obowi¹zywania przepisów) przerzuca na adresata nor-
my. W konsekwencji nie da siê ustaliæ jakiej treœci przepis obowi¹zuje w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.
W ustawie uchwalonej przez Sejm nie sformu³owano bowiem normy konwencjonalnej o wejœciu w ¿ycie
przepisu (do czego jest uprawniony ustawodawca), a okreœlono, ¿e normy prawne wyinterpretowane
z przepisu o tym samym brzmieniu znajd¹ zastosowanie w dwóch ró¿nych terminach (co uznaæ nale¿y za
sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ pewnoœci prawa).

Poprawka nr 60 zmierza do tego, aby rozporz¹dzenie okreœlaj¹ce tryb nostryfikacji nie musia³o uw-
zglêdniaæ mo¿liwoœci i warunków zwalniania z ca³oœci lub czêœci postêpowania nostryfikacyjnego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 61 Senat uzna³ za zasadne rozszerzenie zakresu przepisu okreœlaj¹cego ka-
talog wy³¹czeñ praw i obowi¹zków studenta o funkcjonariuszy s³u¿b pañstwowych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 63 Senat uzna³ za zasadne, aby uprawnienie do nadawania stopnia doktora
habilitowanego mog³a otrzymaæ jednostka, która spe³nia okreœlone minimum kadrowe okreœlone w usta-
wie, w tym zatrudnia co najmniej 3 osoby posiadaj¹ce tytu³ profesora.

Poprawka nr 64 zmierza do tego, aby komisja habilitacyjna powo³ywana by³a nie w terminie miesi¹ca,
ale 6 tygodni od dnia otrzymania przez Centraln¹ Komisjê do Spraw Stopni i Tytu³ów wniosku spe³nia-
j¹cego wymagania formalne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 66 Senat mia³ na celu, aby minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego
okreœla³, w drodze rozporz¹dzenia, równie¿ termin nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie
sztuki uzyskanych za granic¹.
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Uchwalaj¹c poprawkê nr 67 Senat zmierza³ do tego, aby minister okreœla³, w drodze rozporz¹dzenia,
równie¿ wysokoœæ wynagrodzeñ cz³onków zespo³u do spraw nagród oraz osób opiniuj¹cych wnioski,
a tak¿e warunki zwrotu kosztów podró¿y cz³onkom zespo³u oraz datê przyznawania nagród.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 68 Senat przes¹dzi³, ¿e osoba wybrana na cz³onka Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytu³ów traci z mocy prawa cz³onkostwo w Radzie G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Radzie G³ównej Instytutów Badawczych, Komitecie Ewaluacji Jednostek
Naukowych, Radzie Narodowego Centrum Nauki lub Radzie Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.

Przyjmuj¹c poprawki nr 69 i 78 Senat uzna³ za zasadne objêcie uprawnieniami do ulgowych przejaz-
dów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, na tych samych zasadach co studentów, równie¿ do-
ktorantów, jednoczeœnie decyduj¹c, ¿e w tym zakresie zmodyfikowane przepisy wejd¹ w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2012 r. Poprawka nr 69 koryguje tak¿e techniczno - legislacyjny sposób wprowadzenia zmian do
ustawy, poprzez uwzglêdnienie ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, dokonanej art. 6 ustawy z dnia
26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy bud¿etowej. Dodatkowo
poprawka nr 59 uwzglêdnia przyjêt¹ przez ustawodawcê zasadê, zgodnie z któr¹ osobom, które ukoñ-
czy³y studia pierwszego stopnia, prawo do ulgowych przejazdów przys³uguje do dnia 31 paŸdziernika ro-
ku ukoñczenia studiów.

W opinii Senatu zasadnym jest wprowadzenie poprawki nr 70 zmierzaj¹cej do tego, aby mechanizm
zawieszania prawa do emerytury nie dotyczy³ nauczycieli akademickich.

Poprawka nr 73 doprecyzowuje odes³anie, jednoznacznie przes¹dzaj¹c, ¿e przepis przejœciowy art. 15
ust. 1 dotyczy jednostek organizacyjnych uczelni a nie jednostek miêdzyuczelnianych oraz wspólnych,
a tak¿e jednostek organizacyjnych zwi¹zku uczelni.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 76 Senat uzna³ za konieczne dodanie przepisu przejœciowego, w myœl którego
okres zatrudnienia przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj¹cej
stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej
stopnia naukowego doktora habilitowanego zalicza siê do okresu zatrudnienia takich osób przewidziane-
go ustaw¹.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 80 Senat nie znalaz³ uzasadnienia dla póŸniejszego wejœcia w ¿ycie przepi-
sów wprowadzaj¹cych nowe kryteria pos³ugiwania siê nazw¹ „uniwersytet” i „uniwersytet techniczny”,
a tym samym zdecydowa³ o wejœciu w ¿ycie tych przepisów z dniem 1 paŸdziernika 2011 r.

Pozosta³e poprawki Senatu (nr 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 24, 34, 35, 39, 51, 62, 65, 74, 75 oraz 77) ma-
j¹ charakter redakcyjno – doprecyzowuj¹cy. Porz¹dkuj¹, koryguj¹ i uzupe³niaj¹ regulacje uchwalone
przez Sejm.

Poprawka nr 5 koryguje b³êdne odes³anie, pomijaj¹ce, bez uzasadnienia, te jednostki organizacyjne
uczelni, które przygotowuj¹ do wykonywania zawodu nauczyciela.

Poprawka nr 6 koryguje odes³anie, uwzglêdniaj¹c, ¿e wniosek ministra o dokonanie oceny jednostki
organizacyjnej, powinien dotyczyæ tak¿e jednostek miêdzyuczelnianych, jednostek wspólnych i jedno-
stek organizacyjnych zwi¹zku uczelni.

Poprawka nr 8 uwzglêdnia, ¿e zmiana nazwy jednostki organizacyjnej uczelni nie powoduje utraty do-
tychczasowych uprawnieñ.

Poprawka nr 12 doprecyzowuje przepisy jednoznacznie wykluczaj¹c mo¿liwoœæ po³¹czenia uczelni na
wniosek tylko jednego rektora.

Poprawka nr 13 porz¹dkuje przepisy ustawy.
Poprawka nr 14 poprawia b³êdne odes³anie.
Poprawka nr 18 porz¹dkuje przepisy ustawy.
Poprawka nr 24, wobec nowego brzmienia art. 49 Prawa o szkolnictwie wy¿szym, zak³ada korektê ode-

s³añ w art. 52 tej ustawy.
Poprawka nr 34 koryguje b³êdne odes³anie. Kwestionowane przez Senat przepisy nie mog¹ bowiem od-

sy³aæ do art. 170a ust. 5, który wskazuje na studentów obowi¹zanych do wniesienia op³aty za studia.
Z kolei odes³anie do art. 170a ust. 6 i 7 uznaæ nale¿y za bezprzedmiotowe.

Poprawki nr 35 i 51 koryguj¹ nieprecyzyjne odes³ania do przepisów dotycz¹cych umowy okreœlaj¹cej
warunki odp³atnoœci za studia.

Poprawka nr 39 uwzglêdnia now¹ nomenklaturê ustawy, wprowadzon¹ art. 1 pkt 65 noweli.
Poprawka nr 62 uœciœla odes³anie.
Poprawka nr 65 koryguje nieprecyzyjne odes³anie.
Poprawka nr 74 uœciœla odes³anie. Przepis art. 15 ust. 3 pkt 1 powinien odsy³aæ do art. 9 ust. 2 ustawy

nowelizowanej w art. 1, a nie do art. 9 ust. 2 samej nowelizacji.
Poprawka nr 75 w miejsce skrótu wprowadza pe³n¹ nazwê organu.
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Poprawka nr 77 uwzglêdnia, ¿e zasady prowadzenia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych
okreœlone s¹ w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a nie w ustawie nowelizuj¹cej t¹ ustawê. Sama
ustawa nowelizuj¹ca nie zawiera bowiem norm postêpowania, a jedynie okreœla czynnoœci konwencjo-
nalne polegaj¹ce na zmianie przepisów.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie powo³ania cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007
r. Nr 63, poz. 424, z póŸn. zm.1)), powo³uje w sk³ad Rady Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

– Grzegorza Motykê,

– Boles³awa Or³owskiego.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602, Nr 182, poz. 1228 i Nr 201,
poz. 1335.



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:

1) w art. 1 w pkt 9, w art. 9812 u¿yte dwukrotnie wyrazy „spadkodawca jest zobowi¹zany” zastêpuje
siê wyrazami „spadkodawca by³ zobowi¹zany”;

2) w art. 1 w pkt 9, w art. 9812 wyrazy „przedmiot maj¹tkowy obci¹¿ony u¿ytkowaniem lub s³u¿ebno-
œci¹” zastêpuje siê wyrazami „przedmiot maj¹tkowy, który mia³ byæ obci¹¿ony u¿ytkowaniem lub
s³u¿ebnoœci¹, ”;

3) w art. 1 w pkt 10 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w tytule III” dodaje siê wyrazy „w dziale III”;
4) w art. 1 skreœla siê pkt 11;
5) w art. 1 w pkt 14, w art. 988 w § 3 po wyrazach „zapis windykacyjny” dodaje siê przecinek;
6) w art. 1 w pkt 27 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany”;
7) w art. 2 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany”;
8) w art. 3 w pkt 3 w zdaniu wstêpnym przed wyrazami „w ksiêdze drugiej” dodaje siê wyrazy „w czê-

œci pierwszej”;
9) w art. 5 w pkt 5, w ust. 2 po wyrazach „na której rzecz zosta³ uczyniony zapis zwyk³y lub windyka-

cyjny” dodaje siê przecinek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, po-
stanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 9 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat opowiedzia³ siê za stosown¹ modyfikacj¹ przepisu art. 981? Kodeksu cywilne-
go w celu wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych poprzez wskazanie, ¿e przepis ma zastosowanie
do przedmiotu maj¹tkowego, który mia³ byæ obci¹¿ony ograniczonym prawem rzeczowym.

Senat wypowiedzia³ siê przeciwko rozwi¹zaniu, zgodnie z którym wprowadza siê nowe okreœlenie tylko
w jednej jednostce redakcyjnej, podczas gdy ustawa – Kodeks cywilny wymaga kompleksowej zmiany ter-
minologicznej w tym zakresie. Dopuszczenie zmiany ustawy przy okazji tej nowelizacji mog³oby spowodo-
waæ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zwi¹zku z funkcjonowaniem równolegle okreœleñ – organ pañstwowy,
jednostka samorz¹du terytorialnego i organ w³adzy publicznej (poprawka nr 4).

Pozosta³e poprawki Senatu zmierzaj¹ do sformu³owania i uzupe³nienia przepisów uwzglêdniaj¹c zasa-
dy techniki prawodawczej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.2)) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 534 otrzymuje brzmienie:

„Art. 534. Uznania czynnoœci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczn¹ nie mo¿-
na ¿¹daæ po up³ywie piêciu lat od daty tej czynnoœci. Jednak¿e w przypadku darowizny na wy-
padek œmierci termin ten nie mo¿e up³yn¹æ wczeœniej ni¿ dwa lata od œmierci darczyñcy.”;

2) art. 872 otrzymuje brzmienie:
„Art. 872. Mo¿na zastrzec, ¿e obdarowani na wypadek œmierci ogó³em uprawnieñ ze stosunku spó³ki

lub spadkobiercy wspólnika wejd¹ do spó³ki na jego miejsce. W wypadku takim powinni
oni wskazaæ spó³ce jedn¹ osobê, która bêdzie wykonywa³a ich prawa. Dopóki to nie na-

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców, usta-
wê z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, ustawê z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,
ustawê z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawê z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz ustawê
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz.
96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999
r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz.
535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281,
poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r.
Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431, Nr 228,
poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037.



st¹pi, pozostali wspólnicy mog¹ sami podejmowaæ wszelkie czynnoœci w zakresie pro-
wadzenia spraw spó³ki.”;

3) po art. 888 dodaje siê art. 8881 i 8882 w brzmieniu:
„Art. 888

1
. § 1. W umowie mo¿na zastrzec, ¿e w³asnoœæ nieruchomoœci lub inne prawa przechodz¹ na

obdarowanego z chwil¹ œmierci darczyñcy i nie wchodz¹ w sk³ad spadku po nim (darowiz-
na na wypadek œmierci). Z t¹ chwil¹ nastêpuj¹ skutki tak¿e innych darowizn na wypadek
œmierci. Uprawnienia obdarowanego wynikaj¹ce z umowy s¹ niezbywalne.

§ 2. Umowa darowizny staje siê bezskuteczna z chwil¹ wczeœniejszej œmierci obdarowanego
lub wczeœniejszego ustania osoby prawnej. Jednak¿e, gdy jest kilku obdarowanych,
udzia³ wspó³obdarowanego przypada pozosta³ym obdarowanym w stosunku do przy-
s³uguj¹cych im udzia³ów, chyba ¿e co innego wynika z umowy.

§ 3. Przedmiotem darowizny nie mo¿e byæ zbycie ani obci¹¿enie ca³oœci lub czêœci maj¹tku
przysz³ego.

Art. 888
2
. Je¿eli przedmiot darowizny na wypadek œmierci objêty by³ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ dar-

czyñców, obdarowany nabywa z chwil¹ œmierci ka¿dego z ma³¿onków udzia³ w tym przed-
miocie. W umowie mo¿na zastrzec, ¿e przedmiot darowizny przejdzie na obdarowanego
z chwil¹ œmierci pierwszego z darczyñców.”;

4) po art. 890 dodaje siê art. 8901 w brzmieniu:
„Art. 890

1
. Umowa darowizny na wypadek œmierci powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego.”;

5) po art. 901 dodaje siê art. 9011 w brzmieniu:
„Art. 9011. Na ¿¹danie obdarowanego, zg³oszone przed œmierci¹ darczyñcy, s¹d mo¿e rozwi¹zaæ umo-

wê darowizny na wypadek œmierci, je¿eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków nie mo¿na
wymagaæ od obdarowanego nabycia przedmiotu darowizny.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216
poz. 1367) w art. 7:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ustawy nie stosuje siê do nabycia nieruchomoœci w drodze dziedziczenia, zapisu win-
dykacyjnego lub darowizny na wypadek œmierci przez osoby uprawnione do dziedziczenia usta-
wowego. Je¿eli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym za-
kresie stosuje siê prawo polskie.”;

2) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Je¿eli cudzoziemiec, który naby³ nieruchomoœæ na podstawie zapisu windykacyjnego lub daro-

wizny na wypadek œmierci, nie uzyska zezwolenia ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych
na podstawie wniosku z³o¿onego w ci¹gu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo w³asnoœci
nieruchomoœci lub prawo u¿ytkowania wieczystego wchodzi do spadku. Stosuje siê wtedy przepi-
sy ust. 2 i 3, z tym ¿e termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec dowie-
dzia³ siê o wejœciu do spadku prawa w³asnoœci nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania wieczyste-
go. W stosunku do obdarowanych na wypadek œmierci przepisu art. 3 ust. 2 nie stosuje siê.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn.
zm.3)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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3)Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r.
Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86,
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53,
poz.306,Nr55,poz.318 iNr79,poz.464, z1991r.Nr7,poz.24,Nr22,poz.92 iNr115,poz.496, z1993r.Nr12,poz.53, z1994r.Nr105,
poz.509, z1995r.Nr83,poz.417, z1996r.Nr24,poz.110,Nr43,poz.189,Nr73,poz.350 iNr149,poz.703, z1997r.Nr43,poz.270,Nr
54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz.
940 iNr141,poz.944, z1998r.Nr106,poz.668 iNr117,poz.757, z1999r.Nr52,poz.532, z2000r.Nr22,poz.269 i271,Nr48,poz.552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz.
1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz.
1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr
93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236,



1) w art. 1000 dodaje siê § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Z dniem uprawomocnienia siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoœci umowa darowizny na

wypadek œmierci ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.”;
2) w art. 1003 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na podstawie samego postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoœci wykreœla siê wszystkie hipoteki
obci¹¿aj¹ce nieruchomoœæ oraz prawo wynikaj¹ce z umowy darowizny na wypadek œmierci, je¿eli
w postanowieniu stwierdzono zap³acenie przez nabywcê ca³ej ceny nabycia gotówk¹.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361,
z póŸn. zm.4)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 16 w ust. 2 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) prawo wynikaj¹ce z umowy darowizny na wypadek œmierci.”;
2) w art. 29 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je¿eli przedmiotem darowizny na wypadek œmierci jest prawo, którego nabycie przepis uzale¿nia
od wpisu do ksiêgi wieczystej, obdarowany nabywa to prawo z chwil¹ œmierci darczyñcy, o ile up-
rawnienia obdarowanego wynikaj¹ce z darowizny by³y wpisane do ksiêgi wieczystej.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768)
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przy nabyciu w drodze darowizny na wypadek œmierci – z chwil¹ œmierci darczyñcy.”;
2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Notariusze s¹ p³atnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego, z wyj¹t-
kiem darowizny na wypadek œmierci, albo zawartej w tej formie umowy nieodp³atnego zniesienia
wspó³w³asnoœci lub ugody w tym przedmiocie.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r.
Nr 37 poz. 286 i Nr 166 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 92 po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Przepis § 4 stosuje siê odpowiednio do aktu notarialnego obejmuj¹cego darowiznê na wypadek
œmierci.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz.1361, z póŸn. zm.5)) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do ugody s¹dowej, uznania powództwa i zrzeczenia siê rosz-
czenia, a tak¿e do umowy darowizny na wypadek œmierci bez wzglêdu na datê zawarcia tej umowy.”.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia.
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poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz.1239,Nr167,poz.1398,Nr169,poz.1413 i1417,Nr172,poz.1438,Nr178,poz.1478,Nr183,poz.1538,Nr264,poz.2205 iNr267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 121,
poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96,
poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220,
poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571 i Nr 69, poz. 592 i 593 oraz
z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 24, poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152,
poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155,
poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724.



UZASADNIENIE

I. Uwagi ogólne

G³ównym celem projektu jest wprowadzenie regulacji dopuszczaj¹cej mo¿liwoœæ rozporz¹dzenia kon-
kretnym sk³adnikiem maj¹tkowym w formie darowizny na wypadek œmierci. By³aby to kolejna, obok za-
pisu windykacyjnego, ale prostsza w swej konstrukcji, mo¿liwoœæ rozporz¹dzenia maj¹tkiem w drodze
umowy a nie w testamencie.

Nowa regulacja powinna siê znaleŸæ w ksiêdze trzeciej Kodeksu cywilnego dotycz¹cej zobowi¹zañ.
Wprowadzenie nastêpnej instytucji umo¿liwiaj¹cej dysponowanie maj¹tkiem na wypadek œmierci da-

je jeszcze wiêksz¹ swobodê dysponowania maj¹tkiem za ¿ycia.
Darowizna na wypadek œmierci jest umow¹ zawieran¹ miedzy ¿yj¹cymi. Œmieræ darczyñcy stanowi

element, który nale¿y traktowaæ jako warunek skutecznoœci zawartej umowy (warunek zawieszaj¹cy).
Obdarowany uzyskuj¹cy przysporzenie bêdzie odpowiada³ za d³ugi spadkowe o tyle, o ile egzekucja

skierowana przeciwko spadkobiercom i zapisobiercom windykacyjnym oka¿e siê bezskuteczna.
Odpowiedzialnoœæ za zachowek mo¿e zostaæ wy³¹czona, je¿eli darczyñca oœwiadczy, ¿e darowizna zo-

sta³a dokonana ze zwolnieniem z obowi¹zku doliczania do spadku i umowa zosta³a zawarta przed wiêcej
ni¿ dwoma laty, licz¹c wstecz od dnia otwarcia spadku.

Materia, której dotyczy proponowana regulacja jest niezwykle donios³a. Odnosi siê do podstawowego
prawa jednostki, jakim jest prawo do swobodnego dysponowania swoim maj¹tkiem. Jest przy tym pra-
wem autonomicznym w³aœciciela, który realizuje w ten sposób jeden z atrybutów w³asnoœci. Prawo to
podlega te¿ szczególnej ochronie.

Prawo cywilne z istoty swojej chroni w³asnoœæ, a przez wynikaj¹c¹ z zasad tego prawa mo¿liwoœæ swo-
bodnego ukszta³towania treœci stosunku prawnego przyczynia siê do rozwoju gospodarczego. Jest przy
tym oczywiste, ¿e swoboda kszta³towania przez jednostkê treœci stosunku prawnego nie jest absolutna
i we wspó³czesnym obrocie prawnym musz¹ istnieæ od niej odstêpstwa. Odstêpstwa te s¹ podyktowane
rozmaitymi wzglêdami, a ich katalog w ustawodawstwach poszczególnych krajów nie jest sta³y. W syste-
mach prawnych kontynentu europejskiego mo¿na dostrzec znaczn¹ ró¿norodnoœæ regulacji odno-
sz¹cych siê do dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci. Mo¿na wprawdzie podj¹æ próbê znalezie-
nia pewnych podobieñstw poszczególnych unormowañ, jednak¿e wystêpuj¹ w nich istotne ró¿nice doty-
cz¹ce kwestii dopuszczalnego rodzaju czynnoœci prawnych na wypadek œmierci, zamkniêtego katalogu,
ich mocy wi¹¿¹cej, czy wreszcie usytuowania poszczególnych przepisów w systematyce kodeksu. W tym
wzglêdzie dominuj¹c¹ form¹ dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci jest testament. Nie jest to je-
dnak forma wy³¹czna. Obok testamentu mog¹ wystêpowaæ umowy dziedziczenia oraz umowy darowizny
na wypadek œmierci. Tego rodzaju umowy wywodz¹ siê z tradycji rzymskiej. Wspó³czeœnie niektóre usta-
wodawstwa wprost przewiduj¹ mo¿liwoœæ zawierania umów darowizny, których skutecznoœæ prawna
uzale¿niona jest od œmierci darczyñcy. W innych natomiast systemach prawnych mo¿liwoœæ zawierania
takich umów dopuszcza siê w drodze wyk³adni. Kraje, w których przepisy prawa wprost przewiduj¹ za-
wieranie umów darowizn na wypadek œmierci to: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia czy Wêgry. Nato-
miast we Francji czy we W³oszech przyjêto w drodze wyk³adni mo¿liwoœæ zawierania umów tego rodzaju,
z zastrze¿eniem warunku prze¿ycia darczyñcy przez obdarowanego i z niemo¿noœci¹ swobodnego odwo-
³ania przez darczyñcê.

W obowi¹zuj¹cym w Polsce stanie prawnym, co do zasady, dysponowanie maj¹tkiem na wypadek
œmierci jest wy³¹czn¹ domen¹ prawa spadkowego. Na gruncie tego prawa odmienne, ni¿ nakazuje usta-
wa, ukszta³towanie stosunków prawnych jest niedopuszczalne. Spadkodawca jest jednak ograniczony
przepisami w sprawach dokonywania czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych na wypadek œmierci, miêdzy innymi
przez dwa postanowienia dla prawa spadkowego fundamentalne. Po pierwsze, ¿e rozporz¹dziæ na wypa-
dek œmierci mo¿na tylko przez testament. Po drugie, ¿e umowa o spadek po osobie ¿yj¹cej jest niewa¿na.
W myœl przywo³anych zasad nie mo¿na poza testamentem wskazaæ innej czynnoœci prawnej, moc¹ której
dosz³oby do przejêcia spadku. Sprzeczna z prawem pozosta³aby te¿ umowa zawarta za ¿ycia spadkodaw-
cy z jednym lub kilkoma spadkobiercami okreœlaj¹ca porz¹dek dziedziczenia i sposób przejêcia oznaczo-
nych w niej sk³adników maj¹tkowych. Polskie prawo spadkowe jest w tym zakresie jednoznaczne i œciœle
zakreœla granice dopuszczalnych dzia³añ osób uczestnicz¹cych w procesie spadkobrania.

Wy³omem od tej zasady jest zapis windykacyjny, który pozwala zapisobiercy na nabycie z chwil¹
œmierci spadkodawcy konkretnego przedmiotu zapisu. Katalog przedmiotów maj¹tkowych, które mog¹
byæ przedmiotem zapisu okreœla ustawa i jest to katalog zamkniêty. Zapisobierca odpowiada za zacho-
wek zaraz po spadkobiercach a tak¿e za d³ugi spadkowe w ten sposób, ¿e do dzia³u spadku solidarnie ze
spadkobiercami, a od chwili dzia³u spadku proporcjonalnie do wartoœci otrzymanego przysporzenia.

Jest jeszcze drugi aspekt obowi¹zuj¹cej regulacji spadkowej. W obecnym stanie prawnym, gdy ma-
j¹tek spadkowy dziedziczy kilku spadkobierców, musz¹ oni najpierw przeprowadziæ postêpowanie
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o stwierdzenie nabycia spadku, a nastêpnie dokonaæ dzia³u spadku i okreœliæ, któremu z nich przypadn¹
na w³asnoœæ poszczególne sk³adniki maj¹tkowe. W wypadku sporu pomiêdzy nimi, nawet przy spo-
rz¹dzonym testamencie, postêpowanie mo¿e toczyæ siê latami, a nabyte w spadku sk³adniki czêsto o zna-
cznej wartoœci mog¹ przestaæ istnieæ. Niejednokrotnie, gdy spadkobiercy staj¹ siê wspó³w³aœcicielami
przedsiêbiorstwa, trudnoœci w jego funkcjonowaniu mog¹ pojawiæ siê ju¿ na tle bie¿¹cego zarz¹du, wy-
p³at wynagrodzeñ, czy nawet prostego wype³nienia deklaracji podatkowych i wspó³odpowiedzialnoœci fis-
kalnej za jego dzia³anie. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tylko niektórzy z nich mog¹ byæ zainteresowani regulacj¹
spraw spadkowych i prowadzeniem przedsiêbiorstwa, a pozostali nie wykazywaæ ¿adnej aktywnoœci. Nie
wolno zapomnieæ, ¿e do czasu zakoñczenia postêpowañ spadkowych, potwierdzaj¹cych ich prawa spad-
kowe, wzglêdem np. kontrahentów czy pracowników spadkobiercy nie bêd¹ mogli legitymowaæ siê doku-
mentem potwierdzaj¹cym uprawnienia do prowadzenia firmy, a wiêc takim, który w efekcie pozwoli na
w pe³ni skuteczne podpisywanie podstawowych dokumentów. W przesz³oœci dochodzi³o w takiej sytuacji
do likwidacji prawid³owo dzia³aj¹cych firm rodzinnych. Nie jest to zjawisko po¿¹dane.

Nale¿y zatem rozwa¿yæ potrzebê wprowadzenia regulacji dopuszczaj¹cej mo¿liwoœæ dysponowania
maj¹tkiem na wypadek œmierci w drodze innych ni¿ testament czynnoœci prawnych. Tego rodzaju czyn-
noœci¹ mo¿e byæ darowizna na wypadek œmierci. Jest to instytucja, która mo¿e w wielu przypadkach sta-
nowiæ alternatywê dla testamentu i zapisu windykacyjnego.

II. Kierunki proponowanych zmian

Ka¿dy, kto posiada okreœlony maj¹tek i jest podmiotem okreœlonych praw i obowi¹zków powinien
mieæ mo¿noœæ decydowania o jego losach zarówno za ¿ycia jak i na wypadek œmierci. Nie ma ¿adnego
przekonywaj¹cego uzasadnienia, dla którego zasadzie swobodnego dysponowania w³asnym maj¹t-
kiem nale¿y siê sprzeciwiæ. W szczególnoœci, nie mo¿e temu staæ na przeszkodzie zasada dysponowa-
nia maj¹tkiem na wypadek œmierci tylko przez testament, skoro doznaje ona ograniczeñ przez mo¿li-
woœæ wy³¹czenia ze spadku okreœlonych sk³adników maj¹tkowych. Sytuacje, w których poszczególne
sk³adniki maj¹tkowe nale¿¹ce do osoby zmar³ej nie wchodz¹ do spadku po nim znane s¹ ju¿ polskie-
mu prawu cywilnemu i najczêœciej wystêpuj¹ przy okazji wskazania przez zmar³ego osób, które upra-
wnione s¹ do pobrania po jego œmierci nale¿noœci z rachunku bankowego lub nale¿noœci przypada-
j¹cych z umowy ubezpieczenia.

Przyjêcie unormowania o mo¿noœci dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci wy³¹cznie przez te-
stament nie wynika z jakiejœ naturalnej koniecznoœci, ale jest tylko zabiegiem o charakterze technicz-
nym, który akurat w czêœci dotycz¹cej dziedziczenia testamentowego ma istotne wady. Usuniêcie ich nie
jest mo¿liwe bez zmiany odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

Polski kodeks cywilny nie zajmuje siê kwesti¹ zawierania umów darowizny na wypadek œmierci (dona-
tio mortis causa). Z uwagi na treœæ art. 941 k.c. przyjmuje siê, ¿e na gruncie polskiego prawa cywilnego
taka darowizna jest w ogóle niedopuszczalna. W zwi¹zku z tym w praktyce takie umowy nie wystêpuj¹,
mimo ¿e s¹ formu³owane pogl¹dy w literaturze, i¿ zawieranie takich umów nie oznacza naruszenia obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

Za³o¿eniem reformy jest to, aby dopuœciæ w polskim prawie cywilnym mo¿liwoœæ dokonywania czyn-
noœci prawnych, w wyniku których w drodze umowy darowizny obdarowany nabywa³by przedmiot da-
rowizny z chwil¹ œmierci darczyñcy. Proponowane rozwi¹zanie nie naruszaj¹c regu³ prawa spadkowego
wprowadza instytucjê umo¿liwiaj¹c¹ zadysponowanie konkretnym sk³adnikiem maj¹tkowym na wy-
padek œmierci.

Przed³o¿ony projekt ustawy przyjmuje nastêpuj¹ce za³o¿enia.
Nowa regulacja ma przyczyniæ siê do u³atwienia obrotu prawnego i unikniêcia komplikacji zwi¹zanych

z dziedziczeniem dowolnie wybranych przez strony sk³adników maj¹tkowych, takich jak np. przedsiê-
biorstwo, nieruchomoœci, udzia³y lub akcje w spó³kach kapita³owych oraz zbywalnych praw i obowi¹z-
ków w spó³kach osobowych. Mo¿e przez to znacznie przyczyniæ siê do uproszczenia, po œmierci dotych-
czasowego w³aœciciela, przejêcia czêœci jego schedy. Za jej wprowadzeniem przemawiaj¹ przede wszyst-
kim wzglêdy praktyczne, a zw³aszcza zasada swobody umów i poszanowania dla swobody dysponowania
maj¹tkiem na wypadek œmierci.

Darowizna na wypadek œmierci, zgodnie z opracowanym projektem bêdzie instytucj¹ prawa zobo-
wi¹zañ, do której bêd¹ mia³y w wiêkszoœci zastosowanie dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy o darowiz-
nach, co znacznie u³atwi wprowadzenie w ¿ycie projektowanych uregulowañ. Wbrew sugestii zawartej
w nazwie tej instytucji, nie bêdzie to regulacja prawa spadkowego.

III. Omówienie poszczególnych zmian

Ze wzglêdu na koniecznoœæ omówienia w pierwszej kolejnoœci samej konstrukcji darowizny na pocz¹t-
ku zostan¹ poczynione uwagi do projektowanych przepisów tytu³u XXXIII ksiêgi trzeciej kodeksu cywil-
nego.
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Art. 888
1
.

Proponowany przepis statuuje w pierwszej kolejnoœci dopuszczalnoœæ zawarcia samej umowy daro-
wizny na wypadek œmierci. W sposób jednoznaczny przes¹dza o mo¿liwoœci zawierania tego typu umów
i okreœla skutki prawne z niej wynikaj¹ce. Regulacja wprowadza jako zasadê umowê inter vivos zawiera-
n¹ z udzia³em obydwu stron, w której darczyñca w sposób stanowczy i ostateczny dysponuje przedmio-
tem darowizny definitywnie rozporz¹dzaj¹c nim, ze skutkiem na chwilê jego œmierci. Przedmiot darowiz-
ny przechodzi na obdarowanego, nie z chwil¹ podpisania umowy, a dopiero z chwil¹ œmierci darczyñcy.
Czynnikiem decyduj¹cym o przejœciu w³asnoœci tak jak przy dziedziczeniu, jest œmieræ darczyñcy. Do sa-
mej wiêc œmierci w³aœcicielem darowanej rzeczy pozostanie zatem darczyñca. Skutek prawny w postaci
nabycia przedmiotu darowizny nast¹pi z mocy samego prawa i dla jego wywo³ania nie wymaga siê ¿a-
dnych dodatkowych czynnoœci prawnych z udzia³em spadkobierców darczyñcy. Taka darowizna wywo³a
ex defintione skutki rzeczowe (przeniesie w³asnoœæ z chwil¹ œmierci darczyñcy) tak¿e w stosunku do nie-
ruchomoœci. Dla unikniêcia w¹tpliwoœci wyraŸnie zaznaczono, ¿e przedmiot darowizny nie wchodzi
w sk³ad spadku po darczyñcy. Projektowana regulacja zak³ada wiêc stan zwi¹zania stron (jaki zak³ada
umowa warunkowa) do œmierci darczyñcy.

Przyjêcie konstrukcji prawnej darowizny jako umowy zawieranej miêdzy ¿yj¹cymi (inter vivos) po-
woduje, ¿e darowizna taka nie bêdzie mog³a byæ swobodnie odwo³ana przez darczyñcê. Mo¿e to jednak
wyj¹tkowo nast¹piæ w granicach okreœlonych przepisami art. 896, 898–900, 902 k.c. Umieszczenie
darowizny na wypadek œmierci w ramach przepisów Tytu³u XXXIIII kodeksu cywilnego powoduje ko-
niecznoœæ stosowania, z odpowiednimi oczywiœcie modyfikacjami, wszystkich przepisów odno-
sz¹cych siê do umów darowizny, w szczególnoœci co do stron umowy, ich zdolnoœci do czynnoœci pra-
wnych, oznaczania przedmiotu umowy, samego jej wykonania oraz wreszcie odpowiedzialnoœci za
wykonanie b¹dŸ nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania. Dokonywane darowizny mog¹ dotyczyæ kon-
kretnych wskazanych w umowie sk³adników maj¹tkowych, nie mog¹ zaœ dotyczyæ ca³ego przysz³ego
maj¹tku, którego w³aœcicielem na dzieñ œmierci pozostanie darczyñca. W tym wzglêdzie zamieszczo-
no regulacjê art. 8881 §3 uniemo¿liwiaj¹c dokonywania w drodze darowizn przysz³ego spadku, albo-
wiem taka darowizna niczym nie ró¿ni³aby siê od umowy o dziedziczenie. Wprowadzenie tego rodzaju
regulacji nie jest za³o¿eniem projektu.

Jednym z zasadniczych warunków skutecznoœci darowizny jest to, aby obdarowany prze¿y³ darczyñ-
cê. Jeœli obdarowany zmar³by przed darczyñc¹ umowa darowizny nie wywo³a skutków prawnych. Przepis
œciœle mówi o bezskutecznoœci czynnoœci prawnej, której skutki s¹ niweczone w nastêpstwie wczeœniej-
szej œmierci obdarowanego lub w wypadku likwidacji obdarowanych osób prawnych. Natomiast dla sy-
tuacji, gdy darowizny dokonano na rzecz kilku osób, z których tylko niektóre prze¿y³y darczyñcê przyjêto
podobne rozwi¹zanie wzorowane na art. 965 k.c. odnosz¹cym siê do przyrostu. Wydaje siê, ¿e najbardziej
to odpowiada intencjom stron zawieraj¹cych umowê.

Do czasu œmierci darczyñcy, osoba obdarowana bêdzie pozostawa³a w pozycji uprawnionego do naby-
cia przedmiotu darowizny, co znaczy ¿e bêdzie s³u¿y³a jej ochrona przed celowym wyzbyciem siê maj¹tku
przez darczyñcê (art. 116 k.c.). Z uwagi na to, w celu ochrony interesów nabywcy, przy obrocie najbardziej
wartoœciowymi sk³adnikami maj¹tku (nieruchomoœciami, lokalami spó³dzielczymi) przewidziano mo¿li-
woœæ ujawnienia zawartej umowy we w³aœciwej ksiêdze wieczystej.

Art. 888
2
.

Przypadki, gdy przedmiot darowizny stanowi³ bêdzie wspólnoœæ maj¹tkow¹ bêd¹ czêste. Regu³¹ bê-
dzie, ¿e z chwil¹ œmierci pierwszego z darczyñców obdarowany stanie siê wspó³w³aœcicielem na zasadach
wspó³w³asnoœci u³amkowej przedmiotu darowizny. Mo¿na jednak zastrzec, ¿e darowizna bêdzie skutecz-
na w ca³oœci ju¿ z chwil¹ œmierci pierwszego z darczyñców. Niedopuszczalne zaœ bêdzie zastrze¿enie, ¿e
darowizna przechodzi na obdarowanego, dopiero z chwil¹ œmierci drugiego z darczyñców, gdy¿ wówczas
udzia³ wczeœniej zmar³ego darczyñcy z istoty podlega³by dziedziczeniu, a to jest wbrew regule darowizny
mortis causa.

Art. 890
1
.

Wprowadza siê zasadê formy aktu notarialnego dla umowy darowizny na wypadek œmierci. Nale¿y uz-
naæ, ¿e tego rodzaju umowy bêd¹ mia³y szczególny charakter, wi¹¿¹cy dla obu stron, których jednak sku-
tecznoœæ bêdzie od³o¿ona w czasie, niekiedy nawet odleg³ym. Obie strony winny przy takiej czynnoœci
dzia³aæ ze szczególnym namys³em i nie podejmowaæ decyzji pochopnych. Z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni siê
do tego obecnoœæ przed notariuszem w celu sporz¹dzenia aktu notarialnego. Notariusz jako osoba urzê-
dowa wyjaœni dodatkowo skutki dokonywanych czynnoœci i zadba o zabezpieczenie interesów obu stron
umowy. Obecna regulacja odnosz¹ca siê do zwyk³ych darowizn wymaga formy aktu notarialnego tylko
dla oœwiadczenia darczyñcy.
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Art. 901
1
.

Regu³¹ jest, ¿e zmiana stosunków pomiêdzy powstaniem zobowi¹zania, a jego wykonaniem, nie po-
winna mieæ wp³ywu, zgodnie z zasad¹ pacta sunt servanda, na treœæ ³¹cz¹cego strony stosunku prawne-
go. W wyj¹tkowych wypadkach na gruncie prawa zobowi¹zañ (art. 3571 Kodeksu cywilnego) dopuszcza
siê jednak modyfikacjê stosunków umownych niezale¿nie od zgody obu zainteresowanych stron. Wystê-
puje to wtedy, gdy wykonanie umowy, prowadzi³oby do skutku ra¿¹co niesprawiedliwego i krzywdz¹cego
dla jednej ze stron umowy.

Proponowany przepis jest adresowany wy³¹cznie do nabywcy przedmiotu darowizny, dla którego z ró¿-
nych, wyj¹tkowych wzglêdów nabycie przedmiotu darowizny by³oby niepo¿¹dane. Mog¹ w praktyce wy-
stêpowaæ takie przypadki, gdy obdarowany straci zainteresowanie nabyciem przedmiotu darowizny. Mo-
g¹ to byæ wzglêdy ekonomiczne, takie jak zniszczenie rzeczy, czy znaczna utrata jej wartoœci. Mog¹ o tym
decydowaæ tak¿e wzglêdy osobiste, gdy z powodu z³ych wzajemnych stosunków obdarowany nie bêdzie
chcia³ otrzymaæ darowanej rzeczy. Trudno w tej sytuacji odmówiæ ochrony obdarowanemu, który z uwagi
na brzmienie art. 3571 nie móg³by powo³aæ siê na klauzulê rebus sic stantibus. Przes³anki, na podstawie
których bêdzie mo¿na skorzystaæ z art. 9011 s¹ ogólne i niedookreœlone. Pozwoli to jednak s¹dowi na wy-
dawanie rozstrzygniêæ w sposób zindywidualizowany, z uwzglêdnieniem okolicznoœci konkretnego przy-
padku i w zale¿noœci od ¿yciowych sytuacji.

Art. 534.

Proponuje siê wyraŸne oddzielenie nowej instytucji prawa zobowi¹zañ od prawa spadkowego. Wyra-
zem tego jest propozycja zmiany art. 534 Kodeksu cywilnego, która wprowadza d³u¿szy termin do ¿¹da-
nia uznania za bezskuteczn¹ czynnoœci prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli w wypadku darowizny na
wypadek œmierci.

Art. 872.

Obecny art. 872 kodeksu cywilnego zezwala na wejœcie spadkobierców zmar³ego wspólnika do spó³ki
cywilnej, o ile jest to zastrze¿one w umowie spó³ki cywilnej. Spadkobiercom takim przys³uguj¹ te wszyst-
kie prawa, które przys³ugiwa³y spadkodawcy. Nowela przepisu ma umo¿liwiæ wejœcie do spó³ki nie tylko
spadkobierców, ale tak¿e osób obdarowanych na podstawie umów okreœlonych przez projektowany art.
8881 k.c. Nie ma ¿adnego uzasadnienia, dla którego osoby te mia³yby byæ inaczej traktowane ani¿eli na-
bywcy spadku pod tytu³em ogólnym. Niniejsza zmiana kodeksu cywilnego ma miêdzy innymi za zadanie
umo¿liwiæ wejœcie do spó³ki osób obdarowanych w miejsce zmar³ego wspólnika. Bêdzie to dopuszczalne,
je¿eli mo¿liwoœæ taka zosta³a przewidziana dla obdarowanych na wypadek œmierci w umowie spó³ki oraz
gdy zostali oni obdarowani ogó³em uprawnieñ ze stosunku spó³ki.

IV. Zmiany w pozosta³ych ustawach

Proponowane zmiany s¹ nastêpstwem omówionych powy¿ej zmian w prawie materialnym. W tym wzglê-
dzie nale¿y dokonaæ zmian w ustawie o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców i odnieœæ siê do sy-
tuacji braku zgody w³aœciwego ministra na nabycie nieruchomoœci. Obdarowany mo¿e wyst¹piæ o wydanie
zezwolenia na nabycie nieruchomoœci najpóŸniej w terminie dwóch lat od œmierci darczyñcy. W braku zgo-
dy umowa taka nie wywo³a skutków prawnych, a przedmiot darowizny bêdzie nale¿a³ do spadkobierców
darczyñcy. W praktyce zapewne o tak¹ zgodê strona bêdzie wystêpowaæ za ¿ycia darczyñcy.

Zmiany zaproponowane w ustawie – Kodeks postêpowania cywilnego w czêœci dotycz¹cej postêpowa-
nia egzekucyjnego maj¹ na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli darczyñcy. S³u¿yæ ma temu propozy-
cja, aby z mocy prawa z dniem uprawomocnienia siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoœci rozwi¹za-
niu ulega³y umowy darowizny na wypadek œmierci oraz nabycie w³asnoœci nastêpowa³o bez obci¹¿eñ,
w tym praw wynikaj¹cych z umowy darowizny na wypadek œmierci.

Je¿eli chodzi o zmiany w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz zmiany w prawie o notariacie,
to zmierzaj¹ one do ochrony osoby obdarowanej, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomoœæ, u¿ytko-
wanie wieczyste lub spó³dzielcze prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona ksiêga wieczysta. Nota-
riusz zgodnie z nowym art. 92 § 4a prawa o notariacie bêdzie mia³ obowi¹zek przes³ania aktu notarialnego
obejmuj¹cego darowiznê na wypadek œmierci do s¹du prowadz¹cego w³aœciw¹ ksiêgê wieczyst¹. S¹d
dzia³aj¹c na podstawie nowego art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece dokona wpi-
su w dziale III w³aœciwej ksiêgi wieczystej prawa wynikaj¹cego z darowizny na wypadek œmierci. Wpis pra-
wa w dziale III ochroni nabywcê z darowizny przed ewentualnymi nieuczciwymi póŸniejszymi dyspozycja-
mi maj¹tkowymi darczyñcy.

Konieczna bêdzie tak¿e odpowiednia zmiana przepisów podatkowych i wskazanie terminu powstania
obowi¹zku podatkowego. Proponuje siê tak¿e, aby notariusz nie by³ p³atnikiem podatku od darowizny na
wypadek œmierci.
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Zmiana do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad³oœciowe i naprawcze ma na celu spowodowa-
nie, aby nowa instytucja prawna nie doprowadzi³a do pogorszenia sytuacji wierzycieli. Oczywiœcie nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e projektowane przepisy nie bêd¹ sta³y na przeszkodzie w dochodzeniu przez wierzycie-
li roszczeñ na podstawie art. 527 i nast. k.c. Przy dokonywanych darowiznach, istniej¹ce na korzyœæ wie-
rzycieli domniemania prawne znacznie wzmacniaj¹ ich pozycjê prawn¹.

V. Ocena skutków prawnych regulacji

Umowy darowizny na wypadek œmierci bêd¹ mia³y zastosowanie w sytuacji przejêcia dzia³aj¹cych
przedsiêbiorstw rodzinnych, a tak¿e przy przejmowaniu udzia³ów lub akcji w spó³kach. Mo¿na oczekiwaæ
tak¿e zainteresowania przy dokonywaniu darowizn nieruchomoœci. W wypadku dokonania darowizny
przedsiêbiorstwa zamierzony przez strony skutek prawny przejêcia maj¹tku nast¹pi z mocy samego pra-
wa, a zdarzeniem o tym decyduj¹cym bêdzie œmieræ darczyñcy, który do tego czasu bêdzie pozostawa³
w³aœcicielem darowanego sk³adnika maj¹tkowego. Mo¿e to przyczyniæ siê do u³atwienia dzia³alnoœci go-
spodarczej i przyspieszenia rozwoju wielu firm.

Jeœli chodzi o pozycjê wierzycieli darczyñcy, to trzeba stwierdziæ, ¿e skoro przedmiot darowizny do
spadku nie wchodzi, to wierzyciele nie bêd¹ mogli ¿¹daæ zaspokojenia ewentualnych d³ugów spadko-
wych z maj¹tku, który by³ przedmiotem darowizny. Nie znaczy to jednak, aby ich pozycja z tego powodu
uleg³a szczególnemu pogorszeniu. Nale¿y mieæ na uwadze, ze obecnie do samej œmierci, w³aœciciel rzeczy
nie jest ze wzglêdu na wierzycieli, co zasady ograniczony w dysponowaniu swoim maj¹tkiem. Mo¿e we-
d³ug uznania ka¿d¹ rzecz zbyæ pod jakimkolwiek tytu³em prawnym nie pytaj¹c o zgodê wierzycieli. Ju¿
zatem i w obecnym stanie prawnym wierzyciele w takim wypadku musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wyzby-
cia maj¹tku przez d³u¿nika i powinni odpowiednio zabezpieczyæ swoje roszczenia. Mog¹ te¿ dochodziæ
swoich roszczeñ z pozosta³ych nale¿¹cych do darczyñcy sk³adników maj¹tkowych. W ka¿dym jednak wy-
padku, jeœli dotychczasowy w³aœciciel dzia³a na szkodê wierzycieli i ze œwiadomoœci¹ ich pokrzywdzenia
oraz podpisuje umowê wyzbywaj¹c siê maj¹tku, strony tej umowy musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ docho-
dzenia przez wierzycieli roszczeñ i uznania takiej umowy za bezskuteczn¹. Przy dokonywanych darowiz-
nach, istniej¹ce na korzyœæ wierzycieli domniemania prawne znacznie wzmacniaj¹ ich pozycjê prawn¹.

Zaproponowane zmiany nie s¹ rozleg³e, gdy¿ zmierzaj¹ do wprowadzenia w ¿ycie i stosowania nowej
wprawdzie regulacji, ale opieraj¹cej siê na wystêpuj¹cej od dawna tradycji dokonywania darowizn.

Projekt ustawy by³ ju¿ przedk³adany jako inicjatywa Senatu.
Obecny projekt w swym zakresie uwzglêdnia przepisy wprowadzone ustaw¹ nowelizuj¹c¹ Kodeks cy-

wilny, dotycz¹ce instytucji zapisu windykacyjnego. Projekt zosta³ przyjêty przez Senat w trybie art. 69 Re-
gulaminu Senatu w trakcie rozpatrywania tej ustawy.

Projekt rozszerzony zosta³ o zmiany w art. 534 Kodeksu cywilnego, w art. 1000 i 1003 § 2 Kodeksu po-
stêpowania cywilnego oraz w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Propozycje zmian
w tym zakresie pochodz¹ z Fundacji Centrum Naukowe Notariatu i by³y przedmiotem prac podkomisji
sejmowej rozpatruj¹cej pierwotny projekt senacki.

Pierwotny projekt senacki by³ przedmiotem konsultacji z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa, która nie wnios-
³a uwag do projektu, Krajow¹ Izb¹ Radców Prawnych, Naczeln¹ Rad¹ Adwokack¹, które odnios³y siê kry-
tycznie do nowej instytucji prawa cywilnego oraz Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹, która pozytywnie przyjê³a
projektowane przepisy oraz zaproponowa³a szereg, przyjêtych w trakcie pierwszego czytania, poprawek.
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zg³osi³ uwagi jedynie w zakresie zmiany ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. Minister Sprawiedliwoœci wyrazi³ nega-
tywne zdanie o tamtym projekcie, poniewa¿ uwa¿a³, i¿ nale¿y wprowadziæ do ustawy tzw. zapis windyka-
cyjny.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje obci¹¿enia bud¿etu pañstwa ani bud¿etów jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 9 wyrazy „, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej” zastêpuje siê wy-

razami „lub know-how”;
2) w art. 1:

a) w pkt 1 w lit. c na koñcu œrednik zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje siê lit. d w brzmieniu:
„d) po pkt 15 dodaje siê pkt 15a w brzmieniu:

„15a) wartoœci niematerialne i prawne – wartoœci niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy
z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci; ”; ”,

b) w pkt 4, w lit. c wyrazy „, wartoœci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt
5, us³ug badawczo-rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej” zastêpuje siê wyrazami
„oraz wartoœci niematerialnych i prawnych”,

c) w pkt 7 w lit. b, w ust. 5 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w formie patentów, licen-
cji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, je¿eli wartoœci niematerialne i prawne
spe³niaj¹” zastêpuje siê wyrazem „spe³niaj¹cych”;

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w ust. 2 po wyrazie „fakturami” skreœla siê przecinek;
4) w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 5 w pkt 5 w lit. b skreœla siê wyrazy „zgodnie z odrêbnymi przepisami”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o niektórych for-
mach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 modyfikuje definicjê pojêcia „nowa technologia” zastêpuj¹c w niej okreœlenie
„nieopatentowana wiedza techniczna” okreœleniem „know-how”. Zdaniem Senatu eliminowane okreœle-
nie mog³oby budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne, w szczególnoœci nie mo¿na wykluczyæ interpretacji, zgo-
dnie z któr¹ oznacza ono równie¿ ogólnie dostêpn¹ wiedzê podrêcznikow¹. Wprowadzaj¹c poprawkê uw-
zglêdniono stanowisko Prezesa Urzêdu Patentowego RP w tej kwestii. Omawiana poprawka nie narusza
ogólnego celu nowelizacji, jakim jest zwiêkszenie dostêpnoœci i zakresu wsparcia dla przedsiêbiorców
wdra¿aj¹cych nowe technologie. Ponadto poprawka usuwa zbêdny przecinek, którego pozostawienie po-
wodowa³oby, i¿ definicja by³aby sprzeczna z intencj¹ prawodawcy. Wol¹ ustawodawcy jest bowiem, aby
warunki: umo¿liwiania wytwarzania nowych lub znacz¹co ulepszonych towarów, procesów lub us³ug
oraz niestosowania na œwiecie d³u¿ej ni¿ 5 lat, dotyczy³y wszystkich postaci technologii wskazanych
w definicji, a nie tylko ostatniej z wymienionych.

Ustawa pos³uguje siê pojêciem „wartoœci niematerialne i prawne”, nie definiuj¹c tego pojêcia. W obo-
wi¹zuj¹cym brzmieniu ustawy „wartoœci niematerialne i prawne” nale¿y rozumieæ, tak jak definiuje je
art. 2 ust. 1 lit. f rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 paŸdziernika 2006 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, czyli jako „aktywa
zwi¹zane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopaten-
towanej wiedzy technicznej”. Rozporz¹dzenie to zosta³o uchylone przez rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr
800/2008, w którym znajduje siê analogiczna definicja. W polskim ustawodawstwie definicja tego pojê-
cia znajduje siê w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, które jest rozu-
miane jako nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do go-
spodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok,
przeznaczone do u¿ywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoœci:

1) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych,
3) know-how.
Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie jednolitej interpretacji pojêcia „wartoœci niematerialne i prawne” Se-

nat uzna³ za wskazane dodaæ do ustawy definicjê tego pojêcia. Zdaniem Senatu nowelizowana ustawa
powinna pos³ugiwaæ siê okreœleniem „wartoœci niematerialne i prawne” w rozumieniu ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci. Fakt dodania definicji uwzglêdniono w innych przepisach nowelizo-
wanej ustawy.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.
Poprawka nr 4 eliminuje z przepisu fragment niemaj¹cy wartoœci normatywnej. Zgodnie z art. 10 ust. 5

pkt 5 lit. b wydatkami przeznaczonymi na realizacjê inwestycji technologicznej s¹ ponoszone przez
przedsiêbiorców realizuj¹cych tê inwestycjê, niezbêdne do jej realizacji, wydatki na zakup wartoœci nie-
materialnych i prawnych, je¿eli wartoœci te bêd¹ podlegaæ amortyzacji zgodnie z odrêbnymi przepisami.
Nale¿y zauwa¿yæ ¿e wyrazy „zgodnie z odrêbnymi przepisami” nic nie wnosz¹ do wartoœci normatywnej
przepisu (skreœlenie tych wyrazów nie zmieni znaczenia przepisu). W myœl § 11 Zasad techniki prawo-
dawczej w ustawie nie zamieszcza siê wypowiedzi, które nie s³u¿¹ wyra¿aniu norm prawnych (elementów
norm prawnych).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o Urzê-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wprowadza do
jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „oœwiadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 8” zastêpuje

siê wyrazami „oœwiadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 2”;
2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4, w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 2, w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu

do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2 i w art. 18 w ust. 2 wyraz „Weterynarii” zastêpuje siê wyrazami
„Produktów Leczniczych Weterynaryjnych”;

3) w art. 6 wyrazy „pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, na stronie internetowej Urzêdu oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej” zastêpuje siê wyrazami „ostatecznej decyzji o pozwoleniu na dopuszcze-
nie do obrotu produktu leczniczego albo produktu leczniczego weterynaryjnego, albo wydania osta-
tecznej decyzji o zmianie danych objêtych pozwoleniem, albo zmianie dokumentacji bêd¹cej podsta-
w¹ wydania tego pozwolenia, na stronie internetowej Urzêdu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
aktualn¹”;

4) w art. 7 w ust. 8:
a) w zdaniu pierwszym po wyrazie „mo¿e” dodaje siê wyrazy „, na wniosek Komisji, ”,
b) dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:

„Stanowisko grupy eksperckiej przyjête w formie uchwa³y rozpatruje Komisja, na wniosek której
grupa ekspercka zosta³a powo³ana.”;

5) w art. 7 w ust. 12:
a) w zdaniu pierwszym skreœla siê wyrazy „, oraz przedstawiaj¹ informacje, o których mowa w art. 9

ust. 6” oraz po tym zdaniu dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Cz³onkowie Komisji i grup eksperckich przedstawiaj¹ informacje, o których mowa w art. 9 ust. 6.”,

b) w dotychczasowym zdaniu drugim wyrazy „maj¹ zastosowanie” zastêpuje siê wyrazami „stosuje
siê odpowiednio”;

6) w art. 9:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „, a tak¿e ich ma³¿onkowie”,
b) w ust. 5 skreœla siê pkt 2,
c) w ust. 6:

– w pkt 1 skreœla siê wyrazy „albo ich ma³¿onków”,
– w pkt 2 skreœla siê wyrazy „albo w przypadku ich ma³¿onków”;

7) w art. 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) byæ wspólnikami lub partnerami spó³ki handlowej lub stron¹ umowy spó³ki cywilnej prowa-

dz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie, o którym mowa w pkt 1; ”;
8) w art. 9:

a) w ust. 1 skreœla siê pkt 6,
b) w ust. 6 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „6 lub”;

9) w art. 9 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „stosunku prawnym” dodaje siê wyrazy „ze stron¹ postêpowa-
nia”;

10) w art. 9 w ust. 2 po wyrazach „okreœlonych w ust. 1,” dodaje siê wyrazy „pod rygorem odpowiedzialno-
œci karnej za sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.),” ;

11) w art. 9 w ust. 4 po wyrazach „ust. 1–3” dodaje siê wyrazy „i ust. 6–6a”;
12) w art. 9 w ust. 6:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „umow¹ o podobnym charakterze” dodaje siê wyrazy
„, wykonuj¹cy czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem postêpowañ w zakresie produktów leczni-
czych, wyrobów lub produktów biobójczych, ”,

b) w pkt 1 wyraz „zawarciu” zastêpuje siê wyrazem „nawi¹zaniu”, wyrazy „umowy o pracê” zastêpuje
siê wyrazami „stosunku pracy” oraz wyrazy „zawarcia tej umowy” zastêpuje siê wyrazami
„nawi¹zania tego stosunku”,

c) po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:



„1a) zawarciu przez nich umowy o œwiadczenie us³ug zarz¹dczych z podmiotami, o których mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy; ”,

d) w pkt 2 wyrazy „w ich przypadku” zastêpuje siê wyrazami „w stosunku do nich”;
13) w art. 9 po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Prezes Urzêdu i Wiceprezesi Urzêdu informuj¹ ministra w³aœciwego do spraw zdrowia o:
1) nawi¹zaniu przez nich stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w terminie 30

dni od dnia nawi¹zania tego stosunku;
2) zawarciu przez nich umowy o œwiadczenie us³ug zarz¹dczych z podmiotami, o których mowa

w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy;
3) zaistnieniu w stosunku do nich okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 pkt 7, w terminie 30 dni

od dnia powziêcia wiadomoœci o zaistnieniu tych okolicznoœci.”;
14) w art. 11:

a) w pkt 22 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „i postanowieniami Deklaracji Helsiñskiej z 1964 r.,
zwanej dalej ”Deklaracj¹ Helsiñsk¹” „,

b) w pkt 40, w art. 37ae:
– w ust. 1 skreœla siê wyrazy „i Deklaracj¹ Helsiñsk¹”,
– w ust. 4 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „lub Deklaracj¹ Helsiñsk¹”;

15) w art. 11 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) w art. 37k:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sponsor finansuje œwiadczenia opieki zdrowotnej zwi¹zane z badaniem klinicznym i objête

protoko³em badania klinicznego, które nie mieszcz¹ siê w zakresie œwiadczeñ gwarantowa-
nych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych, w szczególnoœci dostarcza bezp³atnie ucze-
stnikom badania klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz urz¹dzenia
stosowane do ich podawania.”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Œwiadczenia opieki zdrowotnej:

1) niezbêdne do usuniêcia skutków pojawiaj¹cych siê powik³añ zdrowotnych wynika-
j¹cych z zastosowania badanego produktu leczniczego,

2) których koniecznoœæ udzielenia wyniknie z zastosowania badanego produktu leczniczego,
3) niezbêdne do zakwalifikowania pacjenta do udzia³u w badaniu klinicznym

– sponsor finansuje równie¿, je¿eli œwiadczenia te s¹ œwiadczeniami gwarantowanymi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych.”; ”;

16) w art. 11 w pkt 29 w lit. b, w ust. 5 skreœla siê wyrazy „oraz wskazanych w przepisach wydanych na
podstawie art. 37w pkt 2a”;

17) w art. 14 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „albo grupy eksperckiej”;
18) w art. 14 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „lub ich ma³¿onków ”;
19) w art. 19 skreœla siê ust. 1;
20) w art. 25 wyrazy „1 kwietnia 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 maja 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Przyjête przez Senat poprawki do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o Urzêdzie Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przewa¿aj¹cym zakresie dotycz¹ czêœci usta-
wy normuj¹cej materiê zwi¹zan¹ z Urzêdem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych – jego organizacj¹, dzia³aniem, a szczególnie wymaganiami, które musz¹
spe³niæ osoby zwi¹zane z Urzêdem. Poprawki te stanowi¹ merytoryczne uzupe³nienie, doprecyzowanie,
a niekiedy tak¿e zawê¿enie uregulowañ, zmierzaj¹c do poprawienia czytelnoœci przepisów, a tak¿e u³at-
wienia adresatom ich stosowania.

W czêœci uregulowañ dotycz¹cych materii ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
zmiany doprecyzowuj¹ i przes¹dzaj¹ zarazem o zakresie finansowania badania klinicznego, dokonywa-
nego przez sponsora. Celem przyjêtego uregulowania jest, aby finansowanie przez sponsora obejmowa³o
tak¿e œwiadczenia opieki zdrowotnej zwi¹zane z prowadzeniem badania klinicznego, nawet wtedy, gdy
nale¿¹ one do œwiadczeñ gwarantowanych. Zaznacza siê tym samym, niezale¿nie od uznawania wartoœci
naukowej jak¹ stanowi prowadzenie badañ klinicznych, priorytet zapewnienia nale¿ytego poziomu
ochrony zdrowia pacjenta (poprawka nr 15). Uwzglêdniaj¹c z kolei racje le¿¹ce tak¿e po stronie sponsora,
wykazano pragmatyczne podejœcie do dzia³añ zwi¹zanych z przeprowadzaniem badañ w zakresie przed-
stawiania Prezesowi Urzêdu dokumentacji medycznej badania klinicznego, która podlega badaniu przez
Prezesa. Przepis art. 37m Prawa farmaceutycznego pozwala na przedstawienie dokumentacji badania
klinicznego w jêzyku angielskim, przy czym okreœlony jej zakres musi byæ sporz¹dzony w jêzyku polskim.
Poprawka nr 16 zawê¿a po czêœci zakres dokumentacji, która obowi¹zkowo jest sporz¹dzana w jêzyku
polskim.

Odnoœnie do Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych, najwiêcej poprawek przyjêtych przez Senat dotyczy art. 9 ustawy, tj. standardów bezstronnoœci
osób zwi¹zanych z Urzêdem, a wiêc: Prezesa, Wiceprezesów, pracowników Urzêdu, osób wspó³pracu-
j¹cych z Urzêdem na podstawie umów cywilnoprawnych, a tak¿e cz³onków Komisji i grup eksperckich.
Wskazane podmioty zosta³y objête ograniczeniami zarówno obejmuj¹cymi wspó³dzia³anie z okreœlony-
mi podmiotami, jak i podejmowanie aktywnoœci we wskazanym obszarze zawodowo-gospodarczym.
Ramy tych ograniczeñ okreœla art. 9, okreœlany jako przepis antykorupcyjny. Poprawki ingeruj¹c
w przepisy art. 9, zmieniaj¹ jego zakres, poprzez wy³¹czenie spod jego rygorów podmiotowych ma³¿on-
ków wskazanych wy¿ej osób, uznaj¹c ¿e stanowi to zbyt daleko id¹ce i niecelowe ograniczenie (popraw-
ka nr 6 i 18), eliminuj¹c jeden z zakazów (pozostawanie w stosunkach osobistych, które mog³yby wywo-
³aæ podejrzenie o stronniczoœæ w zakresie rozstrzygniêæ, uznaj¹c, ¿e jest to niedookreœlone i ujête zbyt
ocennie, poprawka nr 8) lub uzupe³niaj¹c zakres artyku³u 9. Rozszerzenie zakresu zakazów antyko-
rupcyjnych obejmuje nowy rodzaj aktywnoœci w polu gospodarczym, w stosunku do osób zwi¹zanych
z Urzêdem lub wspó³pracuj¹cych z nim – aby nie mog³y byæ wspólnikami osobowych spó³ek prawa han-
dlowego, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie opisanym w art. 9 ust. 1 pkt 1 (poprawka nr 7). Senat
dokona³ tak¿e uœciœlenia w art. 9 w ust. 1 w pkt 7, precyzuj¹c, ¿e nie dotyczy on pozostawania (przez
Prezesa, Wiceprezesa, pracowników Urzêdu czy osób wspó³pracuj¹cych z Urzêdem) w ka¿dym stosun-
ku prawnym (czyli takim, ¿e rozstrzygniêcia mog¹ mieæ wp³yw na prawa lub obowi¹zki wynikaj¹ce z te-
go stosunku), lecz w stosunku prawnym ze stron¹ postêpowania, wówczas dopiero zostanie spe³niony
cel zawarty w tym przepisie (poprawka nr 9).

Ponadto podmioty, w stosunku do których przyjêto podwy¿szone standardy bezstronnoœci (wymienia-
ne w art. 9 ust. 1) maj¹ obowi¹zek sk³adania oœwiadczenia o braku konfliktu interesów. Poprawka nr 10
uzupe³nia przepis art. 9 ust. 2, wprowadzaj¹c sankcjê karn¹ za z³o¿enie nieprawdziwego oœwiadczenia.

Ustawa przewiduje tak¿e dla pracowników Urzêdu i osób wspó³pracuj¹cych z Urzêdem obowi¹zek in-
formowania, w okreœlonym terminie, Prezesa Urzêdu o okolicznoœciach mog¹cych rzutowaæ na ocenê ich
bezstronnoœci (art. 9 ust. 6). Poprawka nr 12 rozszerza to uregulowanie, stanowi¹c, ¿e informowanie obe-
jmuje tak¿e nawi¹zanie stosunku pracy lub zawarcie umów cywilnoprawnych o charakterze kontraktu
menad¿erskiego, z podmiotami objêtymi dyspozycj¹ art. 9 ust. 1. Ponadto poprawki nr 11 i 13 rozszerzaj¹
obowi¹zek poinformowania (ministra zdrowia) o zaistnieniu okolicznoœci wskazuj¹cych zagro¿enie bez-
stronnoœci tak¿e Prezesa Urzêdu i Wiceprezesów oraz obejmuj¹ ich sankcj¹ za niedope³nienie obowi¹zku
informacyjnego.

Poprawka nr 17 dostosowuje kr¹g podmiotów obowi¹zanych do respektowania wymagañ ustawy, do-
tycz¹cych bezstronnoœci i przeciwdzia³aniu korupcji, zgodnie ze stanem prawnym sprzed wejœcia w ¿ycie
ustawy (nie by³o wówczas grup eksperckich) do istniej¹cego po wejœciu w ¿ycie nowych przepisów.

Ponadto kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnoœci, uznano, ¿e z zakresu przekazywanych obowi¹zkowo
ministrowi zdrowia informacji przez kandydatów na stanowisko Prezesa Urzêdu, nale¿y wy³¹czyæ infor-
macje o zasobach materialnych kandydata, poniewa¿ nie jest to istotne z punktu widzenia pe³nienia
przysz³ej funkcji Prezesa Urzêdu (poprawka nr 1).
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Uznano potrzebê dookreœlenia przepisów dotycz¹cych grup eksperckich – podmiotów opiniodawczych
(powo³ywanych w przypadku z³o¿onej problematyki nale¿¹cej do zakresu dzia³ania Komisji), poniewa¿
Komisje s¹ tak¿e podmiotami o charakterze opiniodawczo-doradczymi. Okreœlono formê wydawania opi-
nii przez grupê eksperck¹ oraz ograniczono dowolnoœæ w powo³ywaniu grup eksperckich, podporz¹dko-
wuj¹c je potrzebom Komisji (poprawka nr 4).

Poprawka nr 5 stanowi uœciœlenie, dotycz¹ce oœwiadczeñ o braku konfliktu interesów, które sk³adaj¹
kandydaci na cz³onków Komisji i grup eksperckich oraz wymaganych od nich informacji po ich powo³a-
niu na cz³onków tych cia³. Z punktu widzenia systemu prawa warto zwróciæ uwagê na doprecyzowanie
przepisu art. 7 ust. 12, wskazuj¹c na odpowiednie stosowanie do cz³onków Komisji i grup eksperckich
przepisów art. 24 K. p. a. odnosz¹cych siê do wydawania decyzji, których te podmioty nie bêd¹ wydawaæ,
dlatego bezpoœrednie stosowanie K. p. a. nie jest mo¿liwe.

Za istotne dla funkcjonowania przepisów ustawy uznano wyeliminowanie niejasnoœci dotycz¹cych
udostêpniania przez Prezesa Urzêdu aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz Charaktery-
styki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego (poprawka nr 3).

Ze wzglêdu na zasady obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego i konstytucyjny katalog Ÿróde³ prawa
skreœlono odes³ania przepisów ustawy do przepisów nie bêd¹cych przepisami prawa powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego prawa (poprawka nr 14).

Poza tym nale¿a³o doprecyzowuje terminologiê ustawy (poprawka nr 2), dokonaæ ujednolicenia przepi-
sów przejœciowych i dostosowuj¹cych (poprawka nr 19), a ze wzglêdu na przed³u¿enie procesu legislacyj-
nego – urealniæ mo¿liwoœæ wprowadzania w ¿ycie przepisów ustawy (poprawka nr 20), która zmierza do
przesuniêcia o miesi¹c wejœcia w ¿ycie ustawy.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o p³atnoœciach
w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej
oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w ust. 4a wyrazy „3 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „2 miesiêcy”;
2) w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 4a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4a i 4b” oraz dodaje

siê ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Zasi³ek okresowy jest wyp³acany niezale¿nie od dochodu w sytuacji okreœlonej w ust. 4a nie

czêœciej ni¿ raz na 2 lata.”;
3) w art. 1 w pkt 8, w art. 39a w ust. 2 wyrazy „3 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „2 miesiêcy”;
4) w art. 1 w pkt 10, w ust. 2 wyraz „prawn¹” zastêpuje siê wyrazami „organizacjê po¿ytku publicznego”;
5) w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w art. 110:
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Oœrodek pomocy spo³ecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby lu-

dnoœci gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pe³nym wymiarze czasu
pracy na 2 000 mieszkañców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodaru-
j¹cych, objêtych prac¹ socjaln¹ w stosunku jeden pracownik socjalny w zatrudniony w pe³nym
wymiarze czasu pracy na nie wiêcej ni¿ 50 rodzin i osób samotnie gospodaruj¹cych.”,

b) dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:
„12. Oœrodek pomocy spo³ecznej zatrudnia w pe³nym wymiarze czasu pracy nie mniej ni¿ 3 praco-

wników socjalnych.”; ”;
6) w art. 1 w pkt 20, w ust. 4 wyraz „kierownikowi” zastêpuje siê wyrazem „dyrektorowi”;
7) w art. 1 w pkt 23 w lit. c:

a) w tiret drugim, w pkt 6 wyrazy „pkt 3” zastêpuje siê wyrazami „pkt 8”,
b) w tiret trzecim, w pkt 9 po wyrazie „prowadzenie” dodaje siê wyraz „rejestru”;

8) w art. 1:
a) w pkt 23 w lit. d w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 i 5” oraz dodaje

siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Komisja, w zakresie organizacji egzaminów na II stopieñ specjalizacji w zawodzie pracownik socjal-

ny,wspó³pracuje z jednostk¹organizacyjn¹,nadktór¹nadzórsprawujeministerw³aœciwydospraw
zabezpieczenia spo³ecznego i której zakres dzia³ania obejmuje prowadzenie dzia³alnoœci szkolenio-
wejadresowanejdos³u¿bspo³ecznychoraz instytucjidzia³aj¹cychwobszarzepolitykispo³ecznej.”,

b) w pkt 25, w art. 118a w pkt 12 skreœla siê wyrazy „oraz podmiot wspó³pracuj¹cy z Komisj¹ w za-
kresie organizacji egzaminów na II stopieñ specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”, na
koñcu stawia siê przecinek i dodaje siê pkt 13 w brzmieniu:

„13) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 5, i warunki jej
wspó³pracy z Komisj¹ w zakresie organizacji egzaminów na II stopieñ specjalizacji w za-
wodzie pracownik socjalny”;

9) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Ukoñczenie przed dniem 1 paŸdziernika 2012 r. studiów podyplomowych, w których

programie uwzglêdniono minimum programowe dla specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy spo³ecznej, uznaje siê za równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych
studiów specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej.”;

10) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Domy pomocy spo³ecznej oraz placówki opiekuñczo-wychowawcze, o których mowa w ust. 1, s¹

obowi¹zane w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy do dostosowania pro-
gramów naprawczych.”;

11) w art. 5 w pkt 2 po wyrazach „i 27” dodaje siê wyrazy „oraz art. 2a”;
12) w art. 5 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „lit. b”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat podzieli³ przekonanie Sejmu o potrzebie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póŸn. zm.) w kszta³cie przyjêtym przez ustawê
z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Uznaj¹c zasadnoœæ przyjêtych uregulowañ, Senat zde-
cydowa³, ¿e ze wzglêdu na ich skutki finansowe wskazane jest wprowadzenia kilku zmian wspomaga-
j¹cych mo¿liwoœci bud¿etowe gmin. Skrócono (z przyjêtych przez Sejm trzech do dwóch miesiêcy) okres,
w którym mo¿na pobieraæ, niezale¿nie od dochodu uzyskanego z zatrudnienia, zasi³ek okresowy, a tak¿e
wprowadzono przepis stanowi¹cy ograniczenie mo¿liwoœci wyp³acania zasi³ku okresowego w takiej sy-
tuacji – nie czêœciej ni¿ raz na 2 lata (poprawka nr 1 i 2). Skrócono równie¿ (podobnie – z trzech do dwóch
miesiêcy) okres, w którym mo¿na pobieraæ zasi³ek celowy, niezale¿nie od dochodu uzyskanego z zatrud-
nienia (poprawka nr 3). Senat uzna³, ¿e wprowadzona przez Sejm koncepcja czasowego korzystania z za-
si³ku okresowego i celowego mimo uzyskania zatrudnienia, sprzyja aktywizacji zawodowej osób upra-
wnionych do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, ale warto j¹ rozwin¹æ, id¹c w kierunku wsparcia jednostek
samorz¹du terytorialnego w zwi¹zku z ich obci¹¿eniem finansowym.

Aby zapewniæ gminom elastycznoœæ we wprowadzaniu nowego standardu zatrudniania pracowników
socjalnych, przyjêtego przez Sejm, wprowadzono uregulowania zawarte w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (poprawka nr 5 i 12), dokonuj¹c pewnej modyfikacji tego
uregulowania, daj¹c gminom wiêksz¹ mo¿liwoœæ samodzielnoœci i elastycznoœci w tym zakresie.

Sejm rozszerzy³ kr¹g pomiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnego domu pomocy dla osób
starszych i niepe³nosprawnych, na osoby prawne (dotychczas zalicza³y siê do nich tylko osoby fizyczne).
Wobec zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej uregulowañ dotycz¹cych mo¿li-
woœci prowadzenia placówek zapewniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlek-
le chorym lub w podesz³ym wieku, na zasadzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz dzia³aj¹cych na tej podsta-
wie licznych placówek, przyjête brzmienie przepisów art. 52 oceniono jako nietrafne. Uwzglêdniaj¹c do-
œwiadczenia organizacji po¿ytku publicznego w prowadzeniu przez nie dzia³añ w zakresie pomocy spo³e-
cznej (jak prowadzenie mieszkania chronionego), uznano, ¿e gwarancje dobrej opieki nad osobami star-
szymi i niepe³nosprawnymi zapewni¹, obok osób fizycznych, jedynie takie podmioty jak organizacje po-
¿ytku publicznego (poprawka nr 4).

Nowelizacja przywi¹zuj¹c du¿¹ wagê do kszta³cenia i doskonalenia kadr pomocy spo³ecznej, powinna by-
³a, zdaniemSenatu, zostaæuzupe³nionaoprzepis gwarantuj¹cy zachowanienabytychuprawnieñ–ukoñcze-
nie studiów podyplomowych uwzglêdniaj¹cych okreœlone minimum programowe jako równoznacznych
z wymagan¹ przez ustawê specjalizacjê z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej, poprawka nr 9 i 11.

Poprawka nr 8 porz¹dkuje przepisy, przenosz¹c do ustawy uregulowania zamieszczone w zakresie
upowa¿nienia dla ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego do wydania rozporz¹dze-
nia, podczas gdy stanowi¹ one materiê wymagaj¹c¹ zawarcia w ustawie.

Wobec up³ywu terminu 31 grudnia 2011 r. na zrealizowanie programów naprawczych i standardów
dotycz¹cych domów pomocy spo³ecznej i placówek opiekuñczo-wychowawczych, nale¿a³o zmodyfikowaæ
brzmienie art. 3 ust. 2, zapewniaj¹c, w sposób bardziej prawid³owy, zgodnoœæ zaistnia³ych stanów fakty-
cznych z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym (poprawka nr 10).

Pozosta³e poprawki wprowadzaj¹ spójnoœæ terminologiczn¹ w ustawie (poprawka nr 6) oraz w³aœciwe
odes³anie w ustawie (poprawka nr 7).

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. ustawy o zmianie
ustawy o uposa¿eniu by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o broni i amunicji
oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania

i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹
oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r. ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i te-
chnologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej
oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu

Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ po-
prawkê:

– w art. 2, w art. 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób ustalania wysokoœci

i tryb przyznawania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1, uwzglêdniaj¹c koszty po-
noszone przez instytucjê gospodarki bud¿etowej na realizacjê zadañ inwestycyjnych okreœlo-
nych w Programie NSIP. W rozporz¹dzeniu nale¿y w szczególnoœci okreœliæ sposób i terminy
planowania oraz rozliczania dotacji ze wskazaniem organów w³aœciwych w tym zakresie. Roz-
porz¹dzenie powinno okreœlaæ tryb uwzglêdniania decyzji i ustaleñ w³aœciwych organów Orga-
nizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, które dotycz¹ realizacji Programu NSIP.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra
Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

W art. 2 nowelizacji, dodaj¹cym art. 12a do ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz fi-
nansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca formu³uj¹c przepis upowa¿niaj¹cy,
w ust. 3 tej jednostki redakcyjnej, nie zamieœci³ wytycznych dotycz¹cych treœci aktu wykonawczego.

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ formu³owanie w przepisie upowa¿niaj¹cym wytycznych jest konstytucyjnym
warunkiem poprawnoœci przepisu upowa¿niaj¹cego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji delegacja usta-
wowa powinna okreœlaæ organ w³aœciwy do wydania rozporz¹dzenia, zakres spraw przekazanych do ure-
gulowania oraz wytyczne dotycz¹ce treœci aktu. Brak jednego z obligatoryjnych elementów upowa¿nienia
skutkuje jego wadliwoœci¹ z konstytucyjnego punktu widzenia. Z tego wzglêdu w celu zapewnienia po-
prawnoœci analizowanego przepisu niezbêdnym jest uzupe³nienie go o brakuj¹ce wytyczne, którymi po-
winien kierowaæ siê organ upowa¿niony do wydania rozporz¹dzenia.

Jednoczeœnie w opinii Izby zastrze¿enia budzi zamieszczenie w art. 12a ust. 3 regulacji zdania drugie-
go, z uwagi na fakt, i¿ koniecznoœæ uwzglêdnienia podzia³u na dotacje celowe i podmiotow¹ wynika
wprost z ust. 1 przepisu art. 12a.

W¹tpliwoœci budzi ponadto wprowadzone w przywo³ywanym przepisie, upowa¿nienie dla Ministra Ob-
rony Narodowej do okreœlenia wysokoœci dotacji. Przyjête rozwi¹zanie nie konweniuje z przepisami za-
³¹czonego do ustawy projektu aktu wykonawczego oraz uzasadnienia do niego, z których wynika, i¿ roz-
porz¹dzenie okreœla sposób ustalania wysokoœci poszczególnych dotacji.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat uzna³ za zasadne wprowadzenie stosownej poprawki.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u o wybuchowych pozosta³oœciach wojennych
do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych,

które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia lub maj¹ce niekontrolowane
skutki (Protokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u o wybuchowych pozosta³oœciach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu
u¿ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mog¹ byæ uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cierpienia
lub maj¹ce niekontrolowane skutki (Protokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r.
Protoko³u zmieniaj¹cego Konwencjê o wzajemnej pomocy administracyjnej

w sprawach podatkowych, sporz¹dzon¹ w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawy o ratyfi-
kacji sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 27 maja 2010 r. Protoko³u zmieniaj¹cego Konwencjê o wzajemnej po-
mocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporz¹dzon¹ w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿y-
tkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w pracach nad projek-
tem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z póŸn. zm.1)) w art. 4:
1) uchyla siê ust. 8 i 9;
2) w ust. 11 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Organ w³aœciwy do wydania decyzji mo¿e udzieliæ wy¿szej, ni¿ okreœlona w ust. 10 bonifikaty od
op³aty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ: ”;

3) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytu³ów, o których mowa w ust. 7, 10 i 11, stosuje siê jedn¹ bo-

nifikatê korzystniejsz¹ dla u¿ytkownika wieczystego.”.

Art. 2.

Do wniosków z³o¿onych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê przepisy ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 109.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 4
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³as-
noœci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.; dalej cytowana tak¿e jako „ustawa”) z art. 165 ust.
1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wskazuje, ¿e udzielenie bonifikaty jest obowi¹z-
kiem organu jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwego do wydania decyzji przekszta³ceniowej.

Sentencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 109 (dzieñ publikacji wyroku
– 8 lutego 2010 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z. U. z 2010
r. Nr 1A, poz. 4.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e dotychczasowi w³aœciciele nieruchomoœci (jednostki samorz¹du
terytorialnego) w zakresie dokonywania przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci nieruchomoœci nie maj¹ mo¿liwoœci odmówienia udzielenia bonifikaty osobom spe³niaj¹cym ustawowe
warunki, ani te¿ podjêcia decyzji odnoœnie do wysokoœci udzielanej bonifikaty. W istocie wiêc decyzjê o tym,
czy i na jakich warunkach dokonaæ przekszta³cenia, podejmuje wy³¹cznie u¿ytkownik wieczysty. ¯¹danie
udzielenia bonifikaty jest zaœ wi¹¿¹ce dla drugiej strony dotychczasowej umowy o ustanowienie u¿ytkowa-
nia wieczystego – w³aœciciela nieruchomoœci. Skutkiem wniosku u¿ytkownika jest wiêc niejako automaty-
czne udzielenie bonifikaty co najmniej w wysokoœci wskazanej w art. 4 ust. 8 i 9 ustawy.

W opinii TK, mechanizm ten stanowi niedozwolon¹ ingerencjê w prawo w³asnoœci, przys³uguj¹ce je-
dnostkom samorz¹du terytorialnego bezpoœrednio na podstawie przepisów Konstytucji (art. 165). Pozba-
wia bowiem te podmioty jakiejkolwiek kontroli nad nieruchomoœciami oddanymi w u¿ytkowanie wieczy-
ste, zmuszaj¹c je do automatycznego akceptowania ka¿dego wniosku o udzielenie bonifikaty, bez wzglê-
du na ocenê celowoœci przekszta³cenia danej nieruchomoœci. Ma to donios³e konsekwencje, poniewa¿ za-
rz¹dzaj¹c swoim maj¹tkiem, jednostki samorz¹du terytorialnego powinny mieæ na wzglêdzie potrzeby
ca³ej wspólnoty samorz¹dowej (por. art. 166 ust. 1 Konstytucji), a nie tylko pojedynczych u¿ytkowników
wieczystych. Ingerencja ta jest tym bardziej ra¿¹ca, ¿e nastêpuje w formie zobowi¹zania dotychczasowe-
go w³aœciciela nieruchomoœci (tj. jednostki samorz¹du terytorialnego) do wydania decyzji administracyj-
nej, podczas gdy stosunek u¿ytkowania wieczystego, ³¹cz¹cy go z u¿ytkownikiem, ma charakter cywilno-
prawny i jest oparty na zasadzie równoœci stron.

Zdaniem TK, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e obowi¹zkowe udzielenie bonifikaty przy przekszta³ceniu u¿yt-
kowania wieczystego we w³asnoœæ powoduje zmniejszenie dochodów jednostek samorz¹du terytorialne-
go. Jednoczeœnie obni¿eniu dochodów nie towarzyszy ani zmniejszenie zadañ samorz¹dów, ani te¿ jaka-
kolwiek forma rekompensaty lub uzyskania dodatkowych Ÿróde³ dochodów.

Wobec powy¿szego TK uzna³, ¿e art. 4 ust. 8 i 9 ustawy w zakresie, w jakim wskazuje, ¿e udzielenie bo-
nifikaty jest obowi¹zkiem organu w³aœciwego do wydania decyzji przekszta³ceniowej, jest niezgodny z art.
165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orzeczenia TK, proponuje siê, aby zmiana przepisów ustawy
polega³a na wprowadzeniu fakultatywnoœci udzielania bonifikat od op³aty przekszta³ceniowej.

4. Konsultacje

Pisma przedstawili: Minister Infrastruktury, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Minister
Spraw Zagranicznych, niektóre samorz¹dy województw za poœrednictwem Zwi¹zku Województw RP, nie-
które miasta za poœrednictwem Unii Metropolii Polskich oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

Minister Infrastruktury zaproponowa³ by zrezygnowaæ tak¿e z obligatoryjnoœci udzielania bonifikat
w odniesieniu do nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Jednak przedmiotem orze-
czenia TK by³a kwestia naruszenia konstytucyjnego prawa w³asnoœci jednostki samorz¹du terytorialne-
go. Skarb Pañstwa, którego wolê „wyra¿a ustawodawca” mo¿e siê zobowi¹zaæ w ustawie do obligatoryjne-
go udzielania bonifikaty, ale nie musi. Ustawodawca nie mo¿e jedynie narzuciæ tego zobowi¹zania jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego, które posiadaj¹ pewien konstytucyjny zakres niezale¿noœci od ustawo-
dawcy. Z tego punktu widzenia nie ma wiêc koniecznoœci poszerzania projektu.

Z drugiej strony, nieruchomoœci (gminne oraz pañstwowe) znajduj¹ce siê dziœ w u¿ytkowaniu wieczy-
stym osób fizycznych wystêpuj¹cych o przekszta³cenie ich we w³asnoœæ (wraz z udzieleniem bonifikaty
w op³acie za owo przekszta³cenie), maj¹ niejednokrotnie „wspóln¹ historiê”. St¹d pozostawienie obligato-
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ryjnych bonifikat w przypadku przekszta³cania nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, mog³oby budziæ w¹tpli-
woœci co do s³usznoœci tego rozwi¹zania. Przyk³adowo, dwie osoby mog³y w przesz³oœci nabyæ u¿ytkowa-
nia wieczyste nieruchomoœci od Skarbu Pañstwa, przy czym, nastêpnie, w przypadku nieruchomoœci bê-
d¹cej w u¿ytkowaniu jednej z tych osób dosz³o do przeniesienia w³asnoœci nadal u¿ytkowanej przez ni¹
nieruchomoœci z pañstwa na gminê. Natomiast w przypadku nieruchomoœci u¿ytkowanej przez drug¹
osobê, w³asnoœæ pozosta³a nadal w rêkach pañstwa. Owo przeniesienie w³asnoœci, lub jego brak, na ogó³
by³o niezale¿ne od woli u¿ytkowników. W takiej sytuacji pierwsza osoba nie mog³aby ¿¹daæ obligatoryjne-
go udzielenia bonifikaty, a ta druga mog³aby, poniewa¿ nieruchomoœæ przez ni¹ u¿ytkowana nadal nale-
¿a³aby do Skarbu Pañstwa. Ta argumentacja uzasadni³a poszerzenie projektu o zniesienie obligatoryjno-
œci bonifikat tak¿e w odniesieniu do nieruchomoœci pañstwowych. W przeciwnym przypadku „naprawie-
nie” ustawy w jednym zakresie (prawo w³asnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego), mog³oby rodziæ
w¹tpliwoœci w innym (równoœæ obywateli).

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa mo¿e zwiêkszyæ dochody bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego o kwoty nie-
udzielonych bonifikat. Indywidualne decyzje w tych sprawach bêd¹ jednak podejmowaæ uprawnione or-
gany.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.

71. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta³ceniu

390 prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci



O P I N I A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

o niezgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci projektu rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego wspóln¹ organizacjê rynków rolnych

oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych
(„rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799

Senat, po rozpatrzeniu projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego
wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych
(„rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799, stwierdza, i¿ projekt ten nie
jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Projekt rozporz¹dzenia nie jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci z uwagi na wymienione poni¿ej przepi-
sy projektu. Na ich mocy nadaje siê Komisji Europejskiej (KE) zbyt daleko id¹ce kompetencje do wydawa-
nia aktów delegowanych, co nale¿y uznaæ za niezasadne ze wzglêdu na art. 290 Traktatu o Funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej:
1) art. 4 – definicje zastosowane w rozporz¹dzeniu do okreœlenia produktów rolnych objêtych rozpo-

rz¹dzeniem to istotny element rozporz¹dzenia. Sposób zdefiniowania poszczególnych pojêæ ma klu-
czowe znaczenie dla funkcjonowania danego instrumentu wsparcia;

2) art. 18 – okreœlanie przez KE „metody obliczania ca³kowitego przydzia³u œrodków wœród pañstw cz³on-
kowskich, ³¹cznie z dystrybucj¹ produktów pochodz¹cych z zapasów interwencyjnych i œrodkami fi-
nansowymi na zakup produktów ¿ywnoœciowych na rynku” i okreœlenie „wartoœci ksiêgowej produk-
tów przekazywanych z zapasów interwencyjnych oraz metody ponownego przydzia³u œrodków wœród
pañstw cz³onkowskich w wyniku zmiany planu trzyletniego”. Wszystkie te elementy stanowi¹ pod-
stawê funkcjonowania wsparcia;

3) art. 31 ust. 1 – wymogi i warunki dotycz¹ce interwencji publicznej na wybranych rynkach. To te czyn-
niki determinuj¹ skutecznoœæ interwencji, co sprawia, i¿ s¹ istotnym elementem funkcjonowania te-
go instrumentu, a co za tym idzie równie¿ istotnym elementem jednolitej wspólnej organizacji rynku;

4) art. 31 ust. 2 – zmiany cen skupu i sprzeda¿y interwencyjnej w odniesieniu do zbó¿ i ry¿u nie³uskane-
go to istotny element interwencji, nawet jeœli wynikaj¹ jedynie ze wzglêdów jakoœciowych.

5) art. 31 ust. 5 – zmniejszenie wyp³acanej kwoty dop³at oraz warunki zwi¹zane z wyp³at¹ zaliczek i wy-
mogi, które nale¿y spe³niæ to istotne elementy interwencji rynkowej;

6) art. 31 ust. 7 – przepisy dotycz¹ce tworzenia podmiotów gospodarczych i ich rejestracji na potrzeby
podatku VAT maj¹ce s³u¿yæ zabezpieczeniu praw i obowi¹zków podmiotów gospodarczych uczestni-
cz¹cych w œrodkach interwencji publicznej lub prywatnego przechowywania równie¿ maj¹ charakter
istotnego elementu interwencji;

7) art. 35 – sposób okreœlenia œrednich cen w UE jest istotn¹ kwesti¹ z punktu widzenia wsparcia udzie-
lanego producentom rolnym;

8) art. 42 – dostosowanie ceny minimalnej buraków cukrowych do ich jakoœci to istotny element fun-
kcjonowania wspólnotowego sektora cukru;

9) art. 47 – œrodki u³atwiaj¹ce dostosowanie poda¿y do wymogów rynku, które mog¹ obejmowaæ sekto-
ry: ¿ywych roœlin, wo³owiny i cielêciny, wieprzowiny, miêsa baraniego i koziego, jaj oraz miêsa drobio-
wego. Wprowadzenie takich instrumentów stanowi istotny element funkcjonowania wspólnej orga-
nizacji rynków;

10) art. 55 ust. 2 – wykaz produktów, w produkcji których wykorzystuje siê cukier przemys³owy, izoglu-
kozê przemys³ow¹ lub przemys³owy syrop inulinowy to istotny element funkcjonowania wsparcia
w sektorze cukru;

11) art. 78 ust. 2 – definicje dotycz¹ce produkcji cukru, izoglukozy i syropu inulinowego, produkcji przed-
siêbiorstwa to podstawowe definicje dotycz¹ce funkcjonowania sektora cukru;

12) art. 101 ust. 1 – warunki i normy dla odt³uszczonego mleka i odt³uszczonego mleka w proszku, od któ-
rych zale¿¹ dop³aty do tych produktów przeznaczonych na paszê, to istotny element funkcjonowania
wsparcia dla sektora mleka;

13) art. 102 ust. 1 – warunki i normy dla odt³uszczonego mleka przetwarzanego na kazeinê i kazeiniany to
istotny element funkcjonowania dop³at do mleka odt³uszczonego przetwarzanego na kazeinê i kazei-
niany;

14) art. 103 – produkty, wobec których mog¹ przys³ugiwaæ przedmiotowe dop³aty oraz warunki i normy
dotycz¹ce wykorzystywania produktów oraz zatwierdzania i wycofywania zatwierdzenia przedsiê-
biorstw, które wykorzystuj¹ produkty do celów sk³adania wniosków o dop³aty do mleka odt³uszczo-



nego przetwarzanego na kazeinê i kazeiniany oraz dop³at do mleka odt³uszczonego i odt³uszczonego
mleka w proszku przeznaczonego na paszê;

15) art. 118 – sposób funkcjonowania wsparcia dla grup producentów rolnych. Do tej pory to poszczegól-
ne pañstwa cz³onkowskie okreœla³y szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakresie opieraj¹c siê jedynie na
minimalnych wymogach stawianych przez KE;

16) art. 126 – fundusze operacyjne, krajowa pomoc finansowa, œrodki zapobiegania sytuacjom kryzysowym
i zarz¹dzania kryzysowego. Wszystkie kwestie dotycz¹ce ró¿nych form wsparcia stanowi¹ istotne ele-
menty funkcjonowania pomocy przyznawanej rolnictwu i determinuj¹ jej zakres oraz charakter. Kszta³t
instrumentów pomocowych powinien byæ okreœlony jedynie na szczeblu krajowym lub przy wspó³udzia-
lepañstwcz³onkowskichw ich tworzeniu, gdy¿wymaga towiedzy ikompetencji ze szczeblakrajowego;

17) art. 129 - program „Owoce w szkole”. Orientacyjny rozdzia³ pomocy miêdzy pañstwa cz³onkowskie,
metody ponownego rozdzia³u pomocy miêdzy pañstwa cz³onkowskie na podstawie otrzymanych
wniosków, wszelkie zmniejszenia stosowane w zwi¹zku z nieprzestrzeganiem przepisów oraz wszyst-
kie pozosta³e kwestie wymienione w tym artykule maj¹ kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
wsparcia oferowanego w ramach programu.

18) art. 153 – w odniesieniu do programów pszczelarskich okreœlanie warunków przyznawania wk³adu fi-
nansowego Unii ka¿demu uczestnicz¹cemu pañstwu cz³onkowskiemu. Warunki przyznawania
wsparcia dla sektora pszczelarskiego s¹ kluczowym elementem funkcjonowania systemu wsparcia
pszczelarzy i maj¹ istotny wp³yw na sytuacjê tego dzia³u produkcji;

19) art. 156 – pomoc przyznawana hodowcom jedwabników. Minimalna iloœæ greny i inne warunki
zwi¹zane z powodzeniem hodowli oraz warunki, które musz¹ byæ spe³nione przez zatwierdzone orga-
ny przekazuj¹ce rolnikom pude³ka z gren¹, a nastêpnie odbieraj¹ce od nich kokony to istotne ele-
menty pomocy przyznawanej w tym sektorze;

20) art. 160 – wymogi w zakresie ogólnej normy handlowej oraz wprowadzanie odstêpstwa od tych wymo-
gów. Jest to istotny element z punktu widzenia obrotu produktami rolno-spo¿ywczymi;

21) art. 162 – normy handlowe. Jest to istotny element z punktu widzenia obrotu produktami
rolno-spo¿ywczymi;

22) art. 169 – przepisy dotycz¹ce wymogów odnosz¹cych siê do przywo¿onych i wywo¿onych produktów.
Jest to istotny element z punktu widzenia obrotu produktami rolno-spo¿ywczymi;

23) art. 193 – rynek wina. Wszystkie wymienione w tym artykule kwestie, a zw³aszcza szczególne œrodki
dotycz¹ce procedur krajowych stosowanych do wniosków transgranicznych, s¹ istotnymi elementa-
mi regulacji, gdy¿ wyznaczaj¹ warunki konkurowania na tym rynku;

24) art. 207 – rynek wina. Definicje, przepisy i ograniczenia dotycz¹ce etykietowania i prezentacji na ryn-
ku wina stanowi¹ istotn¹ determinantê mo¿liwoœci konkurowania na tym rynku;

25) art. 230 ust. 1 – organizacje producentów. Wszystkie kwestie wymienione w tym ustêpie maj¹ istotne
znaczenie dla funkcjonowania organizacji producentów, a co za tym idzie rynków rolnych;

26) art. 249–przywozyniektórychproduktówrolnych.Wszystkiekwestie zwi¹zanezprzywozemwymienione
w tym artykule, jak minimalne wymogi jakoœciowe niezbêdne do korzystania ze zmniejszenia stawki na-
le¿noœci celnej przywozowej, to istotne elementy kszta³tuj¹ce funkcjonowanie rynków rolnych UE;

27) art. 253 – przywozowe kontyngenty taryfowe. Warunki i wymogi w zakresie kwalifikowalnoœci, które
podmiot gospodarczy musi spe³niæ, aby z³o¿yæ wniosek w ramach przywozowego kontyngentu tary-
fowego, jak i wszystkie pozosta³e kwestie wymienione w tym artykule stanowi¹ istotne wyznaczniki
mo¿liwoœci korzystania z tych kontyngentów przez podmioty gospodarcze;

28) art. 261 – przywóz cukru do rafinacji. Warunki i wymogi w zakresie kwalifikowalnoœci, które podmiot
gospodarczy musi spe³niæ, aby z³o¿yæ wniosek o pozwolenie na przywóz, obejmuj¹ce wniesienie za-
bezpieczenia oraz pozosta³e kwestie wymienione w tym artykule stanowi¹ istotny element regulacji
przywozów cukru, a co za tym idzie funkcjonowania rynku cukru;

29) art. 264 ust. 3 – przywóz chmielu. Warunki, na jakich nie stosuje siê obowi¹zków dotycz¹cych œwia-
dectwa równowa¿noœci oraz etykietowania opakowañ wyznaczaj¹ mo¿liwoœci przywozu chmielu,
a co za tym idzie kszta³towania siê sytuacji na tym rynku;

30) art. 268 – wywóz wybranych produktów rolnych. Wykaz produktów sektorów podlegaj¹cych obowi¹z-
kowi przedstawienia pozwolenia na wywóz oraz wszelkie pozosta³e kwestie wymienione w tym arty-
kule stanowi¹ istotne elementy funkcjonowania rynków rolnych Wspólnoty i mog¹ wp³ywaæ na po-
ziom konkurencyjnoœci rolnictwa UE na globalnym rynku;

31) art. 271 ust. 3 – przepisy dotycz¹ce kwalifikowalnoœci produktów i podmiotów gospodarczych do re-
fundacji wywozowych w przypadku niektórych napojów alkoholowych otrzymywanych ze zbó¿,
a w szczególnoœci definicje i w³aœciwoœci produktów oraz ustalania wspó³czynników do celów obli-
czania refundacji wywozowej z uwzglêdnieniem procesu dojrzewania przedmiotowych produktów.
Wszystkie wymienione elementy maj¹ istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania refun-
dacji wywozowych w tym sektorze;
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32) art. 274 – przyznawanie refundacji wywozowej. Wszelkie wymienione kwestie zwi¹zane z refundacja-
mi wywozowymi, w tym przyznawanie ex post pozwoleñ na wywóz jaj wylêgowych oraz jednodnio-
wych kurcz¹t, to istotne elementy funkcjonowania instrumentu wsparcia rolnictwa UE, jakim s¹ re-
fundacje wywozowe, które mog¹ mieæ w niektórych okresach kluczowe znaczenie dla kondycji dane-
go rynku rolnego;

33) art. 277 – refundacje wywozowe i pozwolenia na wywóz. Szczególne wymogi i warunki, które maj¹
spe³niaæ podmioty gospodarcze i produkty kwalifikowalne do refundacji wywozowej to istotne ele-
menty kszta³tuj¹ce mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji, które stanowi¹ instrument wsparcia rolni-
ctwa Wspólnoty, zaœ warunki wywozu istotnie wp³ywaj¹ na konkurencyjnoœæ produktów rolnych UE
na œwiatowych rynkach.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator Grzegorz Wojciechowski . . . 139
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 139
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 139
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 140
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 140
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 140
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 141
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 141

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 141
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 142

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 142
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 143
senator Ryszard Bender . . . . . . . 143
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 143
senator Ryszard Bender . . . . . . . 144

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 144

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 144
Uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Wyst¹pienie podsekretarza stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 144

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: drugie czyta-

nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
dekscywilnyorazniektórych innychustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 146

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 147

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej i Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o niektórych formach wspierania dzia-
³alnoœci innowacyjnej

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 147

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 148
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 148
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 149
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 149

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 149

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 149
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 150
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 150
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 150
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 151
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 151
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 151
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 152
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 152
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 152
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naczelnik Wydzia³u Wdra¿ania
Kredytu Technologicznego
w Departamencie
Programów Europejskich
w Banku Gospodarstwa Krajowego
Marzena Tymiñska-£adziak . . . . . 153
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 154
naczelnik
Marzena Tymiñska-£adziak . . . . . 154

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 154
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 155
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 156

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Gospodarki
podsekretarz stanu
Gra¿yna Henclewska . . . . . . . . . 157

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o Urzêdzie Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 157

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 158
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 158

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . 159

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . 159
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 160
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . 160

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o pomocy spo³ecznej oraz ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 160

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Micha³ Boszko . . . . . . . . . . . . 162

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 163
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 163

Wznowienie obrad

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 164

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 164
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 164
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 165

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 165
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy – Prawo

prywatne miêdzynarodowe
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 165
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 166

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 166
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 167
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 167

G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 21. . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 171
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G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 91 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 177

G³osowanie nr 95 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 96 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 97 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 98 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 99 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 100 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 101 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 102 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 103 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 104 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 105 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 106 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 107 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 108 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 109 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 110 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 111 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 112 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 113 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 114 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 115 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 116 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 117 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 118 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 119 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 120 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 121 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 122 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 123 . . . . . . . . . . . . . 180

senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 181
G³osowanie nr 124 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 125 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 126 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 127 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 128 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 129 . . . . . . . . . . . . . 181

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 182
G³osowanie nr 130 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 131 . . . . . . . . . . . . . 182
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki oraz o zmianie nie-
których innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Otwarcie dyskusji

senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 182
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 184

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o p³atnoœciach w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego oraz niektórych
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 185

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 185
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 185
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 185
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 186
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 186

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Jaros³aw Wojtowicz . . . . . . . . . 186

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 188
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 189
podsekretarz stanu
Jaros³aw Wojtowicz . . . . . . . . . 189
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 189
podsekretarz stanu
Jaros³aw Wojtowicz . . . . . . . . . 189
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 190
podsekretarz stanu
Jaros³aw Wojtowicz . . . . . . . . . 190
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 190
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 191
podsekretarz stanu
Jaros³aw Wojtowicz . . . . . . . . . 191

Otwarcie dyskusji
senator Henryk Stok³osa . . . . . . . 192
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 193

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uposa¿eniu by³ego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 194

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 194
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 194
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 195

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o broni i amunicji
oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci
gospodarczejwzakresiewytwarzania i obro-
tu materia³ami wybuchowymi, broni¹,
amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
oprzeznaczeniuwojskowymlubpolicyjnym

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 196

Zapytania i odpowiedzi

senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 196
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 196

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Naro-
dowej oraz ustawy o przebudowie i mo-
dernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 197

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej

sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 198

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 198
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 198
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 199
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 199
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 199

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u o wybuchowych pozosta-
³oœciach wojennych do Konwencji o zaka-
zie lub ograniczeniu u¿ycia pewnych bro-
ni konwencjonalnych, które mog¹ byæ
uwa¿ane za powoduj¹ce nadmierne cier-
pienia lub maj¹ce niekontrolowane skut-
ki (Protokó³ V), sporz¹dzonego w Genewie
dnia 28 listopada 2003 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ. . . . . . . . . . . . 200

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 200

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej

sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 201

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji sporz¹dzonego w Pary¿u dnia
27 maja 2010 r. Protoko³u zmieniaj¹cego
Konwencjê o wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej w sprawach podatkowych,
sporz¹dzon¹ w Strasburgu dnia 25 stycz-
nia 1988 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych
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senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 201

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka . . . . . . . . . . . 203

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektów opinii o niezgodnoœci
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