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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspar-
ciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kie-
rowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej oraz ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Ko-
leje Pañstwowe”.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Oœrodku Studiów Wschodnich im.
Marka Karpia.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania w odniesieniu do przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych statki morskie
oraz statki powietrzne w transporcie miêdzynarodowym, podpisanej w Lon-
dynie 7 marca 2011 r.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu siê od opodatkowania
w zakresie podatku od dochodów oraz Protoko³u do tej Konwencji podpisanej
w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.

11.StanowiskoSenatu w sprawie ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ pub-
licznych.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznacze-
niach.

17. Informacja o dzia³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwa-
gami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Porz¹dek obrad

80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 lipca 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:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – szef Tomasz Arabski

Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – podsekretarz stanu Irena Wóycicka

Rzecznik Praw Dziecka – rzecznik Marek Michalak

Rzecznik Praw Obywatelskich – zastêpca rzecznika Stanis³aw Trociuk

Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych – dyrektor generalny Andrzej Bida

Urz¹d Zamówieñ Publicznych – prezes Jacek Sadowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Lilla Jaroñ

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Andrzej Massel
– podsekretarz stanu Piotr Styczeñ
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Grzegorz Wa³ejko
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Haber





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Z i ó ³kowsk i , G ra¿yna Sz ta rk i Zb ign i ew
Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram osiemdziesi¹te posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹
senator Ma³gorzatê Adamczak oraz pana senato-
ra W³adys³awa Dajczaka. Listê mówców prowa-
dziæ bêdzie pani senator Ma³gorzata Adamczak.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.

Informujê, ¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym
pi¹tym posiedzeniu w dniach 29 czerwca i 1 lipca
2011 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do
ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki j¹drowej oraz in-
westycji towarzysz¹cych, do ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy
o drogach publicznych. Ponadto Sejm w dniach
30 czerwca i 1 lipca 2011 r. przyj¹³ wiêkszoœæ zg³o-
szonych przez Senat poprawek do ustawy o wdro-
¿eniu naziemnej telewizji cyfrowej, do ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz
niektórych innych ustaw.

Informujê, ¿e Sejm na tym samym posiedzeniu
w dniu 30 czerwca 2011 r. odrzuci³ wszystkie
zg³oszone przez Senat poprawki do ustawy
o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakoœci paliw oraz niektórych in-
nych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
siedemdziesi¹tego szóstego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przy-
jêty.

Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego siód-
mego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulami-
nem Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia

senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad osiemdziesi¹tego posiedzenia obej-
muje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz niektó-
rych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz
ustawy o transporcie drogowym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz
ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restruktury-
zacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowe-
go „Polskie Koleje Pañstwowe”.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Oœ-
rodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Wysp¹ Man w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w odniesieniu do przedsiêbiorstw
eksploatuj¹cych statki morskie oraz statki powie-
trzne w transporcie miêdzynarodowym, podpisa-
nej w Londynie 7 marca 2011 r.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchyleniu siê od opodatkowania w zakresie podat-
ku od dochodów oraz Protoko³u do tej Konwencji
podpisanej w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.



12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach.

15. Informacja o dzia³alnoœci Rzecznika Praw
Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka.

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿-
nej – i rozpatrzenie go jako punktu dziesi¹tego;
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych – i rozpatrzenie
go jako punktu jedenastego; oraz zmiany w sk³a-
dzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako
punktu ostatniego porz¹dku obrad.

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

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

Panie i Panowie Senatorowie! Informujê, ¿e
w dniu 9 czerwca 2011 r. grupa senatorów, zgodnie
z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zg³osi³a wnio-
sek o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt doty-
cz¹cy przedstawienia informacji prezesa Rady Mi-
nistrów na temat ustaleñ poczynionych w trakcie
postêpowañ dotycz¹cych katastrofy Tu-154M
z 10 kwietnia 2010 r. Pragnê poinformowaæ pañ-
stwa, ¿e nie uwzglêdni³em zg³oszonego wniosku ze
wzglêdu na nieopublikowanie jeszcze raportu ko-
misjiministraJerzegoMilleraw tej sprawie.Czymi-
mo to wnioskodawcy podtrzymuj¹ swój wniosek?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Chcia³bym…)
Proszê uprzejmie. Pan senator Karczewski.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Czy mogê, Pa-

nie Marsza³ku?)
Tak, tak. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ zmieni³a siê sytuacja i raport Millera

zosta³ z³o¿ony do premiera Donalda Tuska, senato-
rowie Prawa i Sprawiedliwoœci wystosuj¹ swój
wniosek. Pamiêtaj¹c o deklaracji pana marsza³ka
i obietnicy, ¿e natychmiast po ukazaniu siê tego ra-
portu pan marsza³ek zwo³a posiedzenie i tak¹ infor-
macjê bêdziemy mogli uzyskaæ, mamy nadziejê, ¿e
panmarsza³ekdotrzyma tegos³owa inanastêpnym
posiedzeniu taki punkt znajdzie siê w porz¹dku ob-
rad. My ju¿ w tej chwili – na razie ustnie, a póŸniej
pisemnie – zwracamy siê do pana marsza³ka z tak¹
proœb¹ i wierzymy, ¿e pan marsza³ek dotrzyma z³o-
¿onej wczeœniej obietnicy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, gwoli œcis³oœci ja powiedzia-
³em… To znaczy, niewprowadzenie tego punktu
pod obrady uzasadniam brakiem raportu, ale to
nie oznacza, ¿e z³o¿y³em jak¹kolwiek obietnicê.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Jak to?)
(Poruszenie na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: A to dobre!)
¯eby sytuacja by³a jasna… Oczywiœcie, kiedy

raport ju¿ bêdzie, ta sytuacja ulegnie zmianie, to
jest jasne. I wtedy podejmê decyzjê.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku, my ca³y czas rozumieliœmy –
i ja tak to rozumia³em, i moje kole¿anki, i moi ko-
ledzy tak to rozumieli – ¿e to by³a deklaracja. Jak
s³ysza³em, pan marsza³ek wst¹pi³ teraz do Plat-
formy Obywatelskiej, ale mam nadziejê, ¿e pod-
trzyma pan swoje osobiste zdanie, jako marsza³ek
Senatu. Ja rozumiem, ¿e politycy Platformy maj¹
w zwyczaju nie dotrzymywaæ sk³adanych obiet-
nic, deklaracji… (Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, niech pan…)

(Senator Piotr Zientarski: O, Panie Senatorze!)
Ja o tym wiem.
(Senator Czes³aw Ryszka: Brawo! Brawo!)
Ja mogê wymieniæ dwieœcie trzydzieœci nie-

spe³nionych obietnic, deklaracji…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze! Przepraszam…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ale to nie dotyczy tego wnios-

ku. Ja bardzo pana proszê… Ta moja deklaracja
nie ma nic wspólnego z prowadzeniem przeze
mnie obrad. Je¿eli bêdzie raport, to sytuacja siê
zmieni i wtedy bêdziemy na ten temat rozmawiaæ.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Raport ju¿ jest.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, raport ju¿

jest.)
Je¿eli raport bêdzie opublikowany, sytuacja siê

zmieni, i wtedy bêdziemy na ten temat rozma-
wiaæ, Panie Przewodnicz¹cy, w ramach tych orga-
nów, które funkcjonuj¹, czyli Konwentu Seniorów
itd., itd. Wtedy sytuacja siê zmieni.

(Poruszenie na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Bêd¹ wytyczne poli-

tyczne.)
Panowie Senatorowie!
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

I panie.)
Ale tym razem panie nie przeszkadzaj¹.
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Ja bym prosi³ o to, ¿eby traktowaæ Senat i mar-
sza³ka powa¿nie.

Powiedzia³em o tym, ¿eby to wyjaœniæ, Panie
Senatorze. I rozumiem, ¿e zamykamy ju¿ tê kwe-
stiê. Tak?

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! My, politycy Prawa i Spra-
wiedliwoœci, zawsze bardzo powa¿nie traktowa-
liœmy, traktujemy…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój!)
…i bêdziemy traktowaæ Senat, a tym bardziej

marsza³ka Senatu.
(Rozmowy na sali)
My jesteœmy przekonani, ¿e pan marsza³ek do-

trzyma obietnicy. Zrozumieliœmy to tak, ¿e po
ukazaniu siê raportu Millera bêdzie mo¿na ju¿
wprowadziæ pod obrady… Pan marsza³ek mówi³
nawet o zwo³aniu dodatkowego posiedzenia, ja to
pamiêtam. Wiem o tym, Panie Marsza³ku…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze!)

…¿e pan podtrzyma swoj¹ deklaracjê i na to
bardzo liczymy, a dzisiaj ten wniosek…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê bar-
dzo, rozumiem sugestiê…)

…wycofujemy. Ale sk³adamy do pana mar-
sza³ka wniosek z proœb¹ o uzupe³nienie porz¹dku
obrad nastêpnego posiedzenia Senatu. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Rozumiem pana sugestiê. Ja ju¿ wyjaœni³em

moje stanowisko.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Da-

ne s³owo siê liczy.)
Pani Senator Arciszewska-Mielewczyk, a ju¿

myœla³em, ¿e na dzisiejszym posiedzeniu nie bêdê
musia³ zwracaæ pani uwagi, ale muszê…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: S³o-
wo dro¿sze od pieniêdzy.)

Zwracam pani uwagê.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale¿

ja o tym marzy³am.)
(Senator Czes³aw Ryszka: W nastêpnej kaden-

cji to pani Arciszewska bêdzie panu zwraca³a
uwagê.)

(Senator Jan Wyrowiñski: Pan marsza³ek te¿
o tym marzy.)

Dziêkujê bardzo.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad osiemdziesi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Ponadto informujê, ¿e dziœ o godzinie 12.00 za-
rz¹dzê pó³godzinn¹ przerwê w obradach na ot-
warcie wystawy „Historia polonijnego ruchu
sportowego w latach 1887–2011”.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszka-
nia oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1250,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1250A
i 1250B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej zwi¹zane z jej pracami nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz
niektórych innych ustaw…

Tytu³em wyjaœnienia od razu powiem, ¿e
ustaw dotycz¹cych wsparcia zarówno rodzin, jak
i obywateli w ogóle, jest kilka. Omawiana ustawa
dotyczy wy³¹cznie zmian, które z inicjatywy
rz¹du s¹ wprowadzane do rz¹dowego programu
„Rodzina na swoim”, maj¹cego na celu finanso-
we wsparcie rodzin poprzez udzielanie im kredy-
tów umo¿liwiaj¹cych nabycie lokalu mieszkal-
nego b¹dŸ domu jednorodzinnego, b¹dŸ adapto-
wanego lokalu mieszkalnego. Tak ¿e te zmiany
tego w³aœnie dotycz¹.

W Sejmie wokó³ tej ustawy by³a dyskusja
i wprowadzono pewne zmiany. W efekcie do nas ta
ustawa dotar³a w nieco innym kszta³cie ni¿ przed-
³o¿enie rz¹dowe. Jakie s¹ te najistotniejsze zmia-
ny w programie „Rodzina na swoim” i w omawia-
nej ustawie? W sumie zmian jest kilkanaœcie, nie-
które maj¹ charakter uœciœlaj¹cy b¹dŸ precyzu-
j¹cy, ale najwa¿niejsze – i one oczywiœcie bêd¹ in-
teresowa³y Wysok¹ Izbê najbardziej – s¹ te mery-
toryczne.

Najwa¿niejsza zmiana polega na tym, ¿e rz¹d,
zgodnie zreszt¹ z zapowiedziami, przewiduje wy-
gaszanie programu „Rodzina na swoim”. Z dobro-
dziejstwa tej ustawy bêdzie mo¿na korzystaæ jesz-
cze do 31 grudnia 2012 r. Rz¹d motywuje to tym,
¿e ro¿ne problemy, wszystkim nam znane, a na-
wet uznawane za oczywiste fakty, czyli problemy
finansowe i problem równowagi bud¿etowej, po-
woduj¹, ¿e niezale¿nie od przyjêcia terminu za-
koñczenia programu niezbêdne s¹ zmiany zmie-
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rzaj¹ce do, powiem delikatnie, uzyskania oszczê-
dnoœci bud¿etowych. No, trudno oszczêdzaæ na
czymœ, czego siê nie wypracowuje, wiêc ja bym tu
raczej ostro¿nie mówi³ o oszczêdnoœciach bud¿e-
towych. Najwa¿niejsze zmiany, które siê z tym
wi¹¿¹, polegaj¹ na ograniczeniu wiekowym dla
kredytobiorców do lat trzydziestu piêciu. Czyli tu
jest powrót do niedobrej tradycji – myœlê, ¿e
w dyskusji to padnie – kredytów dla m³odych
ma³¿eñstw w odleg³ych czasach. Przy czym uwagê
zwraca fakt podniesiony w dyskusji, ¿e, i to jest
warunek bezwzglêdny, obejmuje to ma³¿eñstwa,
w których ka¿de, czyli ona i on, ma mniej ni¿ trzy-
dzieœci piêæ lat.

Dalsze ograniczenie to ograniczenie dop³at,
które powstaj¹ w wyniku dzia³ania mechanizmu
kszta³towania wartoœci mieszkania, na jak¹ ban-
ki udzielaj¹ kredytu. Do tej pory kwota tego kre-
dytu by³a ustalana w oparciu o mno¿nik, zawiera-
j¹cy czynnik dotycz¹cy wartoœci mieszkania b¹dŸ
innego lokalu, obowi¹zuj¹cy na danym terenie,
który w tym celu, ale tak¿e w innych celach, usta-
la³ wojewoda. Ten wskaŸnik dla nowych lokali wy-
nosi³ 1,4. W ustawie proponuje siê, aby ten
wskaŸnik wynosi³ 1,0. Kolejna redukcja œwiad-
czeñ zwi¹zanych z tym programem polega na tym,
¿e ten wskaŸnik w odniesieniu do lokali u¿ywa-
nych ograniczono do 0,8. Zreszt¹ by³a to popraw-
ka wniesiona z inicjatywy Sejmu, rz¹d bowiem za-
powiedzia³ w ogóle wycofanie siê ze wspierania
w tej formie nabywania mieszkañ u¿ywanych.

S¹ oczywiœcie pozytywy tej ustawy, polegaj¹ce
na tym, ¿e rz¹d rozszerza zakres podmiotowy kre-
dytobiorców o osoby samotne – to w zasadzie jest
niew³aœciwe okreœlenie, niektórzy mówi¹ „single”
– czyli osoby, które s¹ potencjalnymi uczestnika-
mi ¿ycia rodzinnego, a wiêc obywatele od lat
osiemnastu, jeœli posiadaj¹ zdolnoœæ kredytow¹.
Pozytywem w tej ustawie jest równie¿ to, ¿e mo¿li-
woœæ zawierania tych umów poszerza siê o dal-
szych krewnych docelowego kredytobiorcy.

S¹ równie¿ zmiany uœciœlaj¹ce, zw³aszcza doty-
cz¹ce sytuacji, kiedy niektóre budynki adaptuje
siê do celów mieszkaniowych. W takich przypad-
kach ten kredyt, jak rozumiem, bêdzie udzielany,
jeœli jasno bêdzie okreœlone, ¿e ta adaptacja s³u¿y
powiêkszeniu substancji mieszkaniowej. Oczywi-
œcie wyraŸnie mówi siê, ¿e te kredyty mog¹ byæ
udzielane wy³¹cznie na cele mieszkaniowe przy-
sz³ego kredytobiorcy.

To tyle, jeœli chodzi o taki encyklopedyczny
skrót stanowiska, które przyj¹³ Wysoki Sejm.

Jeœli chodzi o prace komisji, to zasadniczo
ustawa, przynajmniej w okresie trwania dyskusji,
nie budzi³a zastrze¿eñ. Jak ju¿ mówi³em, senato-
rowie na ogó³ uznawali koniecznoœæ hamowania
deficytu bud¿etowego. Wydaje mi siê, ¿e sp³asz-
czanie dop³at poprzez okreœlenie ich wskaŸnikiem

1,0 zosta³o poparte równie¿ z uwagi na przerwa-
nie tej opcji deweloperskiej, która przez ten
wskaŸnik 1,4 w gruncie rzeczy, mo¿na tak przy-
j¹æ, podbija³a, tak to okreœlê, warunki uzyskania
kredytu, choæ czasem ceny lokali wyraŸnie od te-
go odbiega³y i by³y ni¿sze.

Co budzi³o dyskusjê? Dyskusjê budzi³o przyjê-
cie przez Wysok¹ Izbê, przez Sejm tego bezwzglê-
dnego warunku, ¿e biorcami tych kredytów mog¹
byæ osoby, które maj¹ mniej ni¿ trzydzieœci piêæ
lat, ma³¿eñstwa, w których ka¿de z mal¿onków
ma mniej ni¿ trzydzieœci piêæ lat. W zwi¹zku z tym
budzi³a siê te¿ dyskusja, czy ta ustawa nie bêdzie,
tak jak inne ustawy, na przyk³ad ustawa o Fun-
duszu Alimentacyjnym, furtk¹ do zawierania
b¹dŸ rozwi¹zywania zwi¹zków ma³¿eñskich w ce-
lu pozyskania preferencyjnego kredytu. Mo¿na
zapytaæ czy te¿ mo¿na nawet wyraziæ pewne zdzi-
wienie, czy to mo¿liwe, aby za cenê dop³aty ryzy-
kowaæ rozbicie ma³¿eñstwa czy te¿ uzyskanie
choæby pozornego rozwodu, który z kolei póŸniej
spowoduje negatywne skutki w zwi¹zku z innymi
ustawami. No, konstytucyjnie to ma³¿eñstwo
podlega ochronie, a nie zwi¹zki niepe³ne. Prawda?
Wydaje siê, i¿ praktyka jednak dowodzi, ¿e takie
myœlenie jest s³uszne… Jeœli ktoœ przeprowadzi
symulacjê dotycz¹c¹ œwiadczenia udzielanego
przez pañstwo w zwi¹zku z t¹ ustaw¹, to oka¿e
siê, przy za³o¿eniu, ¿e mieszkanie ma 50 m2,
a wartoœæ tego mieszkania czy kredyt udzielony
na to mieszkanie wynosi 300–400 tysiêcy z³, ¿e
dop³ata pañstwa wynosi oko³o 70 tysiêcy z³
w ci¹gu oœmiu lat. Kto wie, czy to nie jest najistot-
niejszy czynnik wsparcia przez pañstwo, polityki
rodzinnej. Bo jeœli odejmiemy zasi³ki rodzinne,
które s¹ tak¹ drug¹ pozycj¹… No, to ju¿ nic nie
pozostaje, jeœli chodzi o istotne wsparcie. Zatem
rzeczywiœcie mo¿e rodziæ siê pokusa, ¿eby zwi¹zki
ma³¿eñskie, które stoj¹ przed alternatyw¹ uzys-
kania kredytu b¹dŸ… I takie g³osy siê pojawi³y.
Zdaniem ministra – on przedstawi, jak rozumiem,
swoje stanowisko – bêd¹ to nieliczne przypadki
lub bêdzie tak, ¿e nie bêd¹ mog³y, nie tyle na mocy
prawa, ile dlatego, ¿e taka jest rzeczywistoœæ… To
znaczy, zabezpieczenie sp³aty kredytu w przypad-
ku jednej osoby, z ma³¿eñstwa rozbitego czy sztu-
cznie rozbitego, bêdzie nik³e i nie uzyska akcepta-
cji banku.

Jeœli chodzi o uczestnictwo w pracach komisji,
to udzia³ wziêli tylko senatorowie i rz¹d w osobie
ministra infrastruktury. Nie stwierdzono obecno-
œci przedstawicieli organizacji lobbingowych, co
jest o tyle istotne, ¿e w uzasadnieniu, w ró¿nych
dyskusjach mówi siê, ¿e ustawa powstaje niejako
na zamówienie z racji nadwy¿ki, du¿ej poda¿y
mieszkañ – mówi siê, ¿e w Warszawie jest ich
szesnaœcie tysiêcy. Ale takich g³osów w trakcie
prac komisji nie by³o.

Komisja przygotowa³a sprawozdanie zawiera-
j¹ce trzy poprawki, z których jedna jest legislacyj-
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na, a dwie s¹ merytoryczne. Pierwsza poprawka
merytoryczna przed³u¿a okres funkcjonowania
ustawy, niejako zgodnie z za³o¿eniami, do 30 czer-
wca 2013 r. Druga poprawka merytoryczna wzy-
wa rz¹d do tego, aby gdy wygaszony zostanie pro-
gram „Rodzina na swoim”, do koñca obowi¹zywa-
nia tej¿e ustawy, zw³aszcza w zakresie sk³adania
wniosków, przypominam: do 2012 r., rz¹d przed-
stawi³ informacjê o funkcjonowaniu tak zmienio-
nej ustawy, ale te¿ o zamierzeniach dotycz¹cych
wprowadzenia po 30 czerwca, czyli tak jak mówi
pierwsza poprawka, a w przypadku gdy ona nie
przejdzie, to po 1 stycznia 2013 r. nowych syste-
mów wsparcia rodzin w nabywaniu w³asnego
mieszkania.

Komisja tak przyjê³a przedstawiony przez Sejm
projekt ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora Andrzeja Owczarczaka…
Owczarka – przepraszam, Panie Senatorze –
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Mia³em zaszczyt byæ sprawozdawc¹ tej ustawy

w 2006 r., mia³em zaszczyt byæ sprawozdawc¹ tej
ustawy, gdy rz¹d pana Donalda Tuska wprowa-
dza³ w niej istotne zmiany, mam przyjemnoœæ
uczestniczyæ w prawdopodobnie ostatniej zmia-
nie tej ustawy, zmianie, która spowoduje jej wy-
gaszenie.

Proszê pañstwa, Komisja Gospodarki Narodo-
wej zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ na swoim posiedze-
niu 30 czerwca i porusza³a tam g³ównie kwestie
zwi¹zane z tym, co dla gospodarki narodowej naj-
wa¿niejsze, czyli z pieniêdzmi. Ale chcia³bym uzu-
pe³niæ wypowiedŸ kolegi, bo jest jeszcze kilka dro-
bnych zmian w ustawie, o których warto wspo-
mnieæ.

Kiedyœ, zgodnie z tym, co by³o zawarte w pier-
wszym projekcie tej ustawy, kredyt musia³a braæ
osoba, która mia³a otrzymaæ mieszkanie. PóŸniej,
aby zwiêkszyæ zdolnoœci kredytowe, które nie
wszyscy mieli, wprowadziliœmy zmiany polega-
j¹ce na tym, ¿e kr¹g osób, które mog³y ten kredyt
poœwiadczyæ swoimi dochodami, poszerzono
o najbli¿sz¹ rodzinê kredytobiorcy, a w tej ustawie
dodatkowo jeszcze o ma³¿onków rodzeñstwa.
Chodzi po prostu o to, aby jak najwiêcej osób mia-
³o prawo do skorzystania z kredytu.

Istnieje te¿ druga strona tej ustawy, dotycz¹ca
sytuacji, w których prawo do kredytu mo¿e zostaæ
odebrane. Do tej pory czegoœ takiego nie by³o,
w tej chwili uwzglêdniono dwa takie przypadki.
Je¿eli ktoœ wczeœniej uzyska mieszkanie w jakiœ
inny sposób, to wtedy ma obowi¹zek natychmiast
powiadomiæ kredytodawcê, i w takiej sytuacji kre-
dyt nie zostanie mu udzielony. Tak samo je¿eli
ewentualnie nast¹pi zmiana przeznaczenia bu-
dynku. Ja sam, kiedy by³em burmistrzem, mia-
³em takie przypadki, ¿e sprzedawaliœmy mieszka-
nia komunalne, które potem zamienia³y siê
w sklepy. Uwa¿amy, ¿e takie rzeczy nie powinny
siê zdarzaæ, ale jak wiadomo, zgodnie z prawem
nie wolno sprzedawaæ notarialnie pod warunka-
mi i w zwi¹zku z tym takie przypadki mia³y miej-
sce. Ta ustawa na szczêœcie to zmienia.

Ustawa z 2006 r. pocz¹tkowo nie wywo³a³a zbyt
du¿ego efektu, gdy¿ mia³a bardzo sztywne ramy,
jeœli chodzi o wspó³czynnik kszta³tuj¹cy poziom
limitu cenowo-kosztowego. W pierwszym roku
chyba mniej wiêcej cztery tysi¹ce osób uzyska³o
taki kredyt, dopiero te zmiany wprowadzone przez
rz¹d Platformy Obywatelskiej, o których mówi-
³em, spowodowa³y gwa³towne zwiêkszenie siê
skali tej akcji kredytowej. Do dziœ zosta³o udzielo-
nych ju¿ sto dwanaœcie tysiêcy takich kredytów,
z czego czterdzieœci trzy tysi¹ce w ubieg³ym roku.
Oczywiste jest, ¿e rosn¹ koszty bud¿etu pañstwa.
W tej chwili te koszty, zwi¹zane z podpisanymi ju¿
umowami, siêgaj¹ oko³o 3 miliardów z³. S¹ one
roz³o¿one w czasie. W zwi¹zku z tym propozycje
rz¹du – motywowane trosk¹ o to, ¿eby, bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê, o której ju¿ mówi³ pan se-
nator Rulewski, ograniczyæ wydatki bud¿etowe –
posz³y w kierunku znacznego zmniejszenia mo¿li-
woœci brania kredytów preferencyjnych w ramach
programu „Rodzina na swoim”.

Sejm postanowi³ pogodziæ wodê z ogniem. Z je-
dnej strony wprowadzono dodatkowe uprawnie-
nia – chocia¿by dla osób samotnych – i przywróco-
no rynek wtórny. Rz¹d by³ przeciwny rynkowi
wtórnemu, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e budowa nowych
mieszkañ jest wa¿niejsza ni¿ redystrybucja sta-
rych, nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e w ma³ych
miejscowoœciach, gdzie praktycznie nie ma firm
deweloperskich, rodziny by³yby pozbawione mo¿-
liwoœci skorzystania z programu. I w zwi¹zku
z tym Sejm s³usznie wprowadzi³ z powrotem do
ustawy rynek wtórny. Z drugiej jednak strony
ograniczenie tego wspó³czynnika, o którym wcze-
œniej mówi³em, z 1,4 do 1,0 i z 1,0 do 0,8 spowodu-
je na pewno, ¿e tych kredytów bêdzie mniej. Tyle,
¿e utrzymywanie tego wspó³czynnika na poziomie
1,4 powodowa³o zamro¿enie cen mieszkañ. Wia-
domo, ¿e im wiêcej pieniêdzy jest na rynku, tym
mniej chêtnie deweloperzy zmniejszaj¹ swoje
mar¿e, a raczej staraj¹ siê je podnosiæ. W zwi¹zku
z tym osobiœcie uwa¿am, ¿e zmniejszenie
wspó³czynnika do 1,0 i ustanowienie daty grani-
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cznej 31 grudnia 2012 r. spowoduje, ¿e czêœæ de-
weloperów zdecyduje siê na zmniejszenie w³asnej
mar¿y tylko po to, aby pozbyæ siê tych mieszkañ
i aby „za³apaæ siê” jeszcze na ten program.

Oczywiœcie dziœ nie wiadomo, jakie bêd¹ tego
skutki. Rz¹d przygotowywa³ siê do opisania skut-
ków ustawy uwzglêdniaj¹cej eliminacjê rynku
wtórnego i nie bior¹cej pod uwagê osób samo-
tnych. Trudno jest przewidzieæ rezultaty po wpro-
wadzeniu tych istotnych zmian. Ja s¹dzê, ¿e przez
te pó³tora roku wszyscy, którzy bêd¹ mogli sko-
rzystaæ z programu, bêd¹ starali siê to zrobiæ. Na
pewno bêdzie wzmo¿ony popyt na mieszkania,
aczkolwiek ograniczenie tego wspó³czynnika,
o którym ju¿ mówi³em, z pewnoœci¹ w pewien spo-
sób to zablokuje, nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e
jeszcze co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy osób taki
kredyt uzyska.

W dyskusji chcia³bym jeszcze zabraæ g³os na
temat dalszych planów, bo przecie¿ my t¹ usta-
w¹ rozwi¹zujemy jeden problem: problem osób,
które maj¹ w miarê korzystn¹ sytuacjê finanso-
w¹, umo¿liwiaj¹c¹ im i ich rodzinom wziêcie
i sp³acanie kredytu. Tymczasem w Polsce jest
wiele osób, które nie maj¹ takich mo¿liwoœci
i którym tak¿e mamy obowi¹zek pomagaæ. Nie
chcê ju¿ mówiæ o mieszkaniach socjalnych – to
jest wielka klêska nas wszystkich, myœlê, ¿e nie
tylko nas z Platformy Obywatelskiej – a oprócz
tego jest wiele innych problemów, które na pew-
no musimy rozwi¹zaæ. Jestem g³êboko przeko-
nany, ¿e kiedy ten program ulegnie zawiesze-
niu, przejdziemy do kolejnych, aby rozwi¹zywaæ
te problemy.

Jeœli chodzi o Komisjê Gospodarki Narodowej,
to dyskusja by³a doœæ krótka. Pojawia³y siê na
przyk³ad pytania, czy uwzglêdnienie w ustawie
osób samotnych nie ograniczy puli dla rodzin. Ta-
kiej puli nie ma. Ka¿dy, kto spe³nia warunki i któ-
rego wniosek kredytowy zostanie przyjêty, otrzy-
ma te pieni¹dze. Nie zmienia siê tak¿e okres uma-
rzania, bêdzie to trwa³o przez osiem lat, czyli do
2020 r.

Czytane by³o tak¿e pismo Konfederacji Praco-
dawców Polskich, które dotyczy³o wspó³czynni-
ka cenowo-kosztowego. Oczywiœcie wystêpowa-
li oni o to, ¿eby ten wspó³czynnik by³ jak najwy¿-
szy, co zapewni³oby deweloperom odpowiednie
dochody.

Pad³o tak¿e jeszcze jedno pytanie dotycz¹ce
osób samotnych. Takich osób dotycz¹ trzy ogra-
niczenia: pierwsze to wielkoœæ mieszkania, nie-
mog¹ca przekroczyæ 50 m2, drugie to wielkoœæ do-
p³at, które maj¹ dotyczyæ tylko 30 m2, i trzecie –
wiek kredytobiorcy. Wydaje siê, ¿e tych ograni-
czeñ jest nieco za du¿o. Ja sam wnosi³em, ¿eby…
Jeœli mamy dop³acaæ tylko do 30 m2, to nie jest ju¿
istotne, czy ktoœ kupi mieszkanie piêædziesiêcio-,

czy szeœædziesiêciometrowe, a by³aby to faktyczna
zachêta do za³o¿enia rodziny. Ale tu zdanie pana
ministra by³o inne.

Ostatecznie Komisja Gospodarki Narodowej
przyjê³a ten projekt z niewielk¹ poprawk¹ ma-
j¹c¹ charakter legislacyjny. Dziêkujê pañstwu za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Zg³osili siê panowie senatorowie Knosala i Daj-
czak. Proszê zapisaæ pozosta³ych senatorów.

Proszê bardzo, pan senator Knosala.
W miarê mo¿liwoœci proszê mówiæ, do którego

ze sprawozdawców jest adresowane pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Swoje pytanie chcia³bym skierowaæ do pana

senatora Owczarka.
Ono dotyczy w³aœnie tych tak zwanych singli.

Jest jeszcze jedno ograniczenie, które wynika
z art. 4. Tam mo¿na przeczytaæ, ¿e taka osoba bê-
dzie mog³a skorzystaæ z dop³at tylko pod warun-
kiem, ¿e do dnia zawarcia umowy kredytu preferen-
cyjnego nie by³a ona w³aœcicielem lub wspó³w³aœci-
cielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkal-
nego oraz nie przys³ugiwa³o jej w ca³oœci lub w czê-
œci spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, któ-
rego przedmiotem by³ lokal mieszkalny lub dom je-
dnorodzinny. Pytanie moje by³oby takie: rozumiem,
¿e to ograniczenie mia³o na celu zawêziæ tê grupê,
która jestdoœæ licznawPolsce, ale w³aœciwiektobê-
dzie to weryfikowa³? Oczywiœcie taka osoba bêdzie
sk³ada³a odpowiednie oœwiadczenie dotycz¹ce tego,
czy do zawarcia umowy by³a w³aœcicielem czy
wspó³w³aœcicielem budynku czy lokalu, ale mo¿e
nale¿a³oby takie oœwiadczenia wyrywkowo weryfi-
kowaæ. I jakie s¹ w tej kwestii prognozy? Pan sena-
tor wspomina³, ¿e nie ma ¿adnych ograniczeñ, ale…
To, zdaje siê, Sejm wprowadzi³ tu tê trzeci¹ grupê,
czyli w³aœnie – nazwijmy to umownie – singli. Jakie
s¹ wiêc prognozy co do stosowania dop³at w przy-
padku tej grupy, grupy w Polsce licznej, jak powie-
dzia³em? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze dwaj senatorowie. Sugerujê, ¿eby sena-

torowie sprawozdawcy zapisywali sobie pytania.
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak, ja zapisujê.)
Pan senator Dajczak. Proszê uprzejmie.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e omawiana sprawa to smutna infor-

macja dla polskich rodzin. Ja rozumiem argu-
menty, które by³y tutaj przedstawiane – chodzi
oczywiœcie o bud¿et, jeden i drugi sprawozdawca
to podkreœlali – ale sytuacja naszych rodzin, dla
których problem mieszkaniowy jest jednym z naj-
istotniejszych i najwa¿niejszych problemów,
w tym momencie staje siê jeszcze trudniejsza. Tak
¿e szkoda…

Chcia³bym spytaæ o coœ pana senatora Owczar-
ka. Otó¿ w swoim wyst¹pieniu powiedzia³ pan,
a nawet mocno podkreœli³, i¿ wierzy pan g³êboko,
¿e ten program w istocie nie bêdzie wygaszony, ¿e
pojawi¹ siê kolejne programy, instrumenty
wsparcia naszych rodzin. W zwi¹zku z tym mam
pytanie: czy mo¿e podczas prac komisji pad³a ja-
kaœ konkretna deklaracja ze strony rz¹du co do
takich programów? Jakie by one by³y i kiedy?

Drugie pytanie. Chodzi mi o ograniczenie wie-
kowe, bo tê sprawê te¿ nie bardzo rozumiem. Sko-
ro wygaszamy program, to dlaczego jeszcze tnie-
my wiek, dlaczego drugim elementem jest ograni-
czenie wiekowe? W jakim zakresie to ograniczenie
zmniejszy liczbê beneficjentów? Czy by³a przed-
stawiana taka informacja ze strony rz¹du? Jeœli
nie by³o takich informacji, to bêdê mia³ o nie pyta-
nie do pana ministra. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I proszê pana senatora Ortyla o zadanie pytania.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja swoje pytanie kierujê do pana senatora Ru-

lewskiego, z proœb¹ o komentarz, ocenê faktu roz-
szerzenia tej ustawy na osoby samotnie wychowu-
j¹ce dzieci. Chcia³bym wiedzieæ, czy w ocenie ko-
misji i pana senatora w ten sposób polityka proro-
dzinna jest wzmacniana, czy te¿ jest os³abiana,
i na ile. Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na tak¹ nie-
zrozumia³¹ postawê, fascynacjê s³owem „singiel”.
Prosi³bym o powœci¹gliwoœæ w tej sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê panom senatorom.
Proszê senatorów sprawozdawców o odpowie-

dzi. Najpierw senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Proszê pañstwa, to, o co pyta³ pan senator Kno-
sala – mianowicie ¿e nie mo¿e uzyskaæ kredytu
mieszkaniowego ktoœ, kto ju¿ by³ w³aœcicielem
mieszkania – dotyczy wszystkich. To rozwi¹zanie

by³o ju¿ w ustawie od dawna. Na pewno bank
udzielaj¹cy kredytu weŸmie od zainteresowanej
osoby stosowne oœwiadczenie, a ten ktoœ oczywi-
œcie nie mo¿e k³amaæ. I w zwi¹zku z tym ta sprawa
musi byæ w ten sposób zakoñczona. Tak ¿e to do-
tyczy wszystkich. W ogóle ta ustawa mia³a wpro-
wadzaæ pomoc w nabyciu pierwszego mieszkania
– to by³o kiedyœ wyraŸnie podkreœlane – i st¹d w³a-
œnie to ograniczenie.

Jeœli chodzi o programy mieszkaniowe, to Mini-
sterstwo Infrastruktury przyjê³o dwa projekty
ustaw. Jeden projekt ustawy dotyczy towarzystw
budownictwa spo³ecznego, ma usprawniæ ich
dzia³alnoœæ, a poza tym ma umo¿liwiæ to, by TBS
mog³y wynajmowaæ mieszkania i sprzedawaæ
mieszkania. Druga ustawa ma dotyczyæ spo³ecz-
nych grup mieszkaniowych. Chodzi tu o osoby,
które nie maj¹ zdolnoœci kredytowych, ale maj¹
mo¿liwoœci op³acania czynszu i ewentualnie mo-
g¹ powoli sp³acaæ kredyt, mieszkaj¹c ju¿ w danym
mieszkaniu. Projekt tej ustawy zak³ada, ¿e gminy
przeka¿¹ za darmo tereny pod budowê i uzbroje-
nie, a w póŸniejszym czasie, o ile dojdzie do sprze-
da¿y mieszkañ, gminy odzyskaj¹ pieni¹dze na
etapie aktu notarialnego zwi¹zanego z t¹ sprzeda-
¿¹. Spo³eczne grupy mieszkaniowe bêd¹ mog³y
byæ tworzone czy to przez TBS, czy przez dewelo-
perów, czy to w ogóle przez osoby prywatne. W ta-
kiej grupie bêd¹ osoby zainteresowane tak¹ for-
m¹ uzyskania mieszkania, a wiêc osoby, których
nie staæ, proszê pañstwa, na to, aby ju¿ na pocz¹t-
ku zaci¹gn¹æ kredyt, ale które bêd¹ mia³y szansê
uzyskania mieszkania na w³asnoœæ w pewnej per-
spektywie czasowej, po pewnym czasie.

Kwestia wieku, tych trzydziestu piêciu lat. No
có¿, ka¿da cenzura ma charakter umowny i z ka¿-
d¹ cenzur¹ mo¿na dyskutowaæ. Tak i tu: dlaczego
wskazano trzydzieœci piêæ lat, a nie inny wiek? Tu
rz¹d jako argument – i to argument logiczny, choæ
myœlê, ¿e nie jest on podstawowy – poda³ to, ¿e
wiêkszoœæ dzieci rodzi siê w okresie do trzydzie-
stego pi¹tego roku ¿ycia rodziców, a wiêc skoro
program ma s³u¿yæ wspieraniu rodziny i ma byæ
proprokreacyjny, to powinien byæ okreœlony wiek:
trzydzieœci piêæ lat. Ale oczywiœcie nie oszukujmy
siê, proszê pañstwa, bo jednym z powodów tego
dzia³ania jest te¿ ograniczenie zakresu programu.
To te¿ chyba musimy sobie jasno powiedzieæ.
Uznano, ¿e lepiej jest pomagaæ m³odszym ni¿ nie-
co starszym. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, komentarza po pana pytaniu

nie wyg³oszê, bo to przekracza³oby obowi¹zki
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sprawozdawcy. Ale zachêcam do wys³uchania
mojego wyst¹pienia w dyskusji – byæ mo¿e tam
pan znajdzie odpowiedŸ.

Z ca³¹ pewnoœci¹ – i rz¹d tego nie ukrywa, tu
nie ma ¿adnego oszukañstwa – jest ograniczenie
w zakresie dostêpu do kredytów i do dop³at dla
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, równie¿
wskutek ustalenia granicy wiekowej trzydziestu
piêciu lat w przypadku osób samotnie wychowu-
j¹cych dzieci. Dodam – bo to ju¿ jest obowi¹zek
sprawozdawcy – ¿e w zwi¹zku z tym niektóre kate-
gorie osób samotnie wychowuj¹cych dzieci w ogó-
le z tego programu nie bêd¹ mog³y skorzystaæ, bo
¿eby skorzystaæ, musia³yby rodziæ dzieci czy sta-
waæ siê ojcami ju¿ w wieku dziesiêciu lat. I tym sa-
mym sugerujê poprawkê, która bêdzie w tej spra-
wie zg³oszona. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Oczywiœcie jeœli chodzi o osoby samotne, to nie
ma ¿adnych mo¿liwoœci zbadania, jaka bêdzie
wielkoœæ grupy osób, które siê na to rozwi¹zanie
zdecyduj¹. Te osoby po raz pierwszy maj¹ tak¹
szansê, ale w zwi¹zku z tym rz¹d nie przygotowa³
¿adnych prognoz ani te¿ nie ma ¿adnych mo¿liwo-
œci porównawczych co do tego. Na pewno ograni-
czenie wskaŸnika limitu cen do 0,8 ograniczy licz-
bê chêtnych – to nie ulega w¹tpliwoœci. Z drugiej
strony ostatnio zmniejszy³ siê ju¿ nieco popyt na
ma³e mieszkania, wiêc to mo¿e poprawiæ… Ale to
jest tylko wró¿enie z fusów, na to nie ma ¿adnych
konkretnych danych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym swoje pytanie skierowaæ do senato-

ra Rulewskiego, a w zasadzie powtórzyæ pytanie,
które zada³ pan senator Dajczak, a na które pano-
wie nie odpowiedzieli. Jaki program rz¹d ma za-
miar przedstawiæ po roku 2012, po programie,
który t¹ ustaw¹ w zasadzie wygaszamy, likwidu-
jemy? W jakiej sytuacji znajd¹ siê m³ode ma³¿eñ-
stwa, m³ode rodziny po roku 2012?

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Senatorze…)

Panie Marsza³ku, jeszcze jedna kwestia, doty-
cz¹ca ograniczenia powierzchni do 50 m2. Otó¿
skoro finansujemy zakup 30 m2, to nale¿a³oby – ja
tak myœlê – pozwoliæ na zakup wiêkszych miesz-
kañ, po 60 – 70 m2. To jest uzasadnione z finanso-
wego punktu widzenia, gdy¿ mieszkania o wiêk-
szym metra¿u s¹ o wiele tañsze… Bud¿et pañstwa
kosztowa³yby one niew¹tpliwie mniej. Na pewno
rodziny mog³yby zaci¹gaæ na nie kredyty i potem
pozostawaæ w tych mieszkaniach przez d³u¿szy
okres. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Dobkowski. Proszê uprzejmie.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zadam pytanie mo¿e panu senatorowi Owczar-

kowi. Chcia³bym zapytaæ o wspó³czynnik
kszta³tuj¹cy poziom limitu cen. Wspó³czynnik to
jest jakaœ wielkoœæ w stosunku do jakiejœ innej
wielkoœci, stosunek. I teraz: czym jest ten
wspó³czynnik? Ja za bardzo tego nie rozumiem.
Proszê o wyjaœnienie.

I teraz drugie pytanie. Je¿eli m³ode ma³¿eñstwo
buduje dom, to w przypadku jakiej wielkoœci powie-
rzchni, do ilu metrów kwadratowych, mo¿e skorzy-
staæ z dobrodziejstwa tej ustawy? Je¿eli jest na
przyk³ad jakiœ limit, a ono buduje dom wiêkszy ni¿
przewiduje limit, to w odniesieniu do jakiej wielkoœ-
ci mo¿e otrzymaæ kredyt preferencyjny. Kolejna
sprawa. Je¿eli jeden ze wspó³ma³¿onków jest
wspó³w³aœcicielem domu, w³aœcicielem na przyk³ad
1/6 domu, to czy mo¿e siê pozbyæ tej wspó³w³asno-
œci przez darowiznê lub sprzeda¿, ¿eby skorzystaæ
z dobrodziejstwa tej ustawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski.
Proszê uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do senatora Rulewskiego, albo-

wiem z jego komisji wyp³yn¹³ wniosek, ¿eby prze-
d³u¿yæ okres sk³adania wniosków, przesun¹æ ten
termin do 30 czerwca 2013 r. Pan senator Rulew-
ski zacz¹³ coœ o tym mówiæ, ale przyznam, ¿e dla
mnie nie za bardzo jasno by³o to wyra¿one.
W zwi¹zku z tym, Panie Senatorze, mam pytanie:
dlaczego przyjêliœcie ten termin, czym siê kiero-
waliœcie? Pan senator powiedzia³, ¿e bêd¹
spe³nione pierwotne za³o¿enia ustawy itd. Czy
móg³by pan rozwin¹æ ten temat? Dla mnie to nie
jest jasne. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê panów senatorów o udzielenie odpo-

wiedzi.

Senator Andrzej Owczarek:

Proszê pañstwa, pierwsze pytanie dotyczy³o
wspó³czynnika. Otó¿ wojewodowie maj¹ obo-
wi¹zek co miesi¹c ustalaæ koszt tak zwanego me-
tra odtworzeniowego i ten koszt decyduje o wyso-
koœci wspó³czynnika. Jeœli wspó³czynnik jest 1,0
a do wiadomoœci publicznej zostanie podane, ¿e
wynosi to na przyk³ad dwa i pó³ tysi¹ca za metr
kwadratowy, to oznacza, ¿e kredyt mog¹ uzyskaæ
osoby, które kupi¹ taniej ni¿ po dwa i pó³ tysi¹ca
za metr kwadratowy, metr nie mo¿e byæ dro¿szy
ni¿ wskazuje ten wspó³czynnik. Jeœli wynosi on
0,8… Matematyczne proste dzia³anie pokazuje,
o jak¹ sumê chodzi.

W przypadku domu jego wielkoœæ nie mo¿e
przekraczaæ 140 m2, a dofinansowaniu podlega
po³owa tej wielkoœci, czyli 70 m2. Stanowi ono
50% kosztów kredytu, oczywiœcie odsetek kredy-
towych, a nie ca³ego kredytu.

Pytaniem o wspó³w³asnoœæ mnie pan zasko-
czy³, myœlê, ¿e pan minister na nie odpowie. Ja
s¹dzê, ¿e jeœli wczeœniej pozbêdzie siê wspó³w³as-
noœci, to oczywiœcie bêdzie móg³ uzyskaæ tego ty-
pu kredyt. S¹dzê, ¿e pozbycie siê wspó³w³asnoœci
stwarza takie mo¿liwoœci. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pan senator
Dobrzyñski pyta³ o programy. W œwietle oœwiad-
czenia rz¹du z³o¿onego na posiedzeniu komisji,
choæ mia³o to charakter epizodyczny, bardziej
w Sejmie, s¹ przygotowywane i daleko posuniê-
te…

(Senator Jan Dobrzyñski: A co konkretnie?)
(Senator Andrzej Owczarek: To ja odpowiem.)
Dobrze, ju¿ odpowiadam. Wed³ug oœwiadcze-

nia rz¹du jest propozycja, aby…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, to do dyskusji niech pan…)
…aby obj¹æ dzia³aniem programu „Rodzina na

swoim” równie¿ te rodziny, które do tej pory, jak
powiedzia³ pan senator Owczarek, nie mog³y sko-
rzystaæ z form uw³aszczenia, przede wszystkim
m³ode rodziny, bo wiele rodzin skorzysta³o z tego
na innych zasadach. Tyle ¿e o ile te kredyty, ta po-
moc, dotyczy³y wszystkich, którzy mieli zdolnoœæ
kredytow¹ bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio, z pomo-
c¹ rodziny, o tyle program rz¹dowy zak³ada, ¿e na-

bywanie w³asnoœci bêdzie siê odbywa³o miêdzy
innymi poprzez d³ugoletni¹ sp³atê czynszow¹.

Oczywiœcie jest te¿ pytanie o zaspokojenie po-
trzeb lokalowych tych wszystkich, którzy nie ma-
j¹ zdolnoœci kredytowej nie tylko w zakresie naby-
wania, ale sp³aty czynszowej, którzy mieszcz¹ siê,
zreszt¹ doœæ licznie, na tej trzeciej pó³ce. Program
rz¹dowy zak³ada modyfikacjê miêdzy innymi
w zakresie towarzystw budownictwa spo³eczne-
go. Myœlê, ¿e jest to korzystne dzia³anie rz¹du,
przy okazji wyg³oszê komentarz, bo – jak wiadomo
– jest to te¿ czêœciowo zwi¹zane z redukcj¹ op³aty
VAT, która jest uruchamiana tylko dlatego, ¿e
rz¹d prezentuje programy spo³eczne.

Pan senator Paszkowski pyta³, dlaczego przyjê-
to o pó³ roku d³u¿szy okres obowi¹zywania usta-
wy. Dlatego…

(Senator Bohdan Paszkowski: Dlaczego kon-
kretnie pó³ roku?)

Konkretnie pó³ roku?
(Senator Bohdan Paszkowski: Do trzydzieste-

go…)
Pierwotnie program rz¹dowy „Rodzina na

swoim” zak³ada³ wprowadzenie tego w 2013 r.,
a tu uleg³o to skróceniu. Zatem jest to dotrzyma-
nie s³ów, które padaj¹ z ust najwy¿szych urzêdni-
ków.

(Senator Bohdan Paszkowski: To by³o w usta-
wie?)

W ustawie tego nie by³o.
(Senator Jan Dobrzyñski: A sprawa 50 m2, Pa-

nie Senatorze?)
50 m2 dla samotnie wychowuj¹cych? Sk¹d

ograniczenie? Z tych samych racji, dla których
powsta³a ta ustawa. Chodzi o obni¿anie emisji do-
p³at dla… Gdyby mog³y byæ wiêksze, to nasuwa³o-
by siê takie stwierdzenie, ¿e jeœli kogoœ staæ na
bardzo du¿e mieszkanie, to trzeba zadaæ pytanie,
czy on w ogóle wymaga pomocy. Przyjmuje siê, ¿e
pomoc pañstwa musi byæ ograniczona, i myœlê, ¿e
to jest logiczne dzia³anie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ortyl.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja oczywiœcie zwracam siê jeszcze raz do pana

senatora Rulewskiego, gdy¿ prosi³em o odpowiedŸ.
Je¿eli chodzi o pañsk¹ ocenê sytuacji, to rzeczywi-
œcie mo¿e siê pan uchyliæ od odpowiedzi, ale gdy
zadajê pytanie o to, czy na posiedzeniu komisji od-
by³a siê dyskusja na temat tego, jak to wp³ywa na
politykê rodzinn¹ i czy dotyczy to osób nie samo-
tnie wychowuj¹cych dzieci, tylko samotnych, to
bym prosi³ o udzielenie na nie odpowiedzi.

(Senator Piotr Kaleta: Ja ci powiem, ja by³em…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panowie Senatorowie, to jest pytanie do sena-
tora sprawozdawcy, on zapewne te¿ by³ na posie-
dzeniu komisji…

(Senator Jan Rulewski: Nie mam nic wiêcej do
dodania, nic ponad to, co powiedzia³em.

(Senator Jan Dobrzyñski: O, i to jest odpo-
wiedŸ.)

(Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
Koñczymy pytania, nie ma wiêcej zg³oszeñ.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, ja

mam pytanie, chcia³bym wróciæ do tych 50 m2.)
Panie Senatorze, ale to proszê siê zg³aszaæ

w odpowiednim czasie.
(Senator Jan Dobrzyñski: Jak pan tam gdzieœ

patrzy³ w swoje dokumenty…)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Nie by³o zg³oszenia.)
By³o zg³oszenie?
(G³os z sali: Nie by³o.)
Dobrze.
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, nie by³o

zg³oszenia.
(Senator Piotr Kaleta: A gdzie jest drugi sekre-

tarz?)
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, ja

chcê zadaæ pytanie.)
(G³os z sali: Sekretarze nie pilnuj¹…)
(G³os z sali: …nie przesadzaj.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, tylko…

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Do pana senatora Rulewskiego. Panie Senato-

rze, myœmy siê nie zrozumieli. To ograniczenie
50 m2 w zasadzie nie ma nic wspólnego z wydat-
kiem bud¿etu pañstwa, bo my dofinansujemy tyl-
ko i wy³¹cznie 30 m2. Dlatego zak³ada³em w ten
sposób: je¿eli zniesiemy to ograniczenie i przy-
jmiemy je na przyk³ad do 60–70 m2, to wiadomo,
¿e metra¿ bêdzie wiêkszy i automatycznie miesz-
kanie bêdzie tañsze. Tak ¿e mo¿emy… Wiadomo,
¿e mieszkania do 40–50 m2 s¹ bardzo drogie, jeœli
chodzi o koszt metra. W ten sposób pomoglibyœ-
my wiêkszej liczbie osób. Z punktu widzenia bu-
d¿etu pañstwa jest to sytuacja bardzo korzystna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, to nie by³o pytanie, a pan siê
zg³asza³ do zadania pytania.

(Senator Jan Rulewski: To jest do dyskusji.)
To siê nadaje do dyskusji.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, to

jest druga czêœæ pytania, wypowiedŸ pomocni-
cza…)

Panie Senatorze, niech pan zada pytanie, do-
puœci³em zadanie pytania.

Senator Jan Dobrzyñski:

…dlatego ¿e bardzo mo¿liwe, ¿e pan senator
mnie nie zrozumia³. Sk¹d siê wziê³o to ogranicze-
nie? Czy komisja rozpatrywa³a aspekt ekonomi-
czny, Panie Senatorze?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

W³aœnie. Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, ca³a ustawa zawiera limity
metra¿u, dotyczy to wszystkich potencjalnych
kredytobiorców, zarówno tych, którzy kupuj¹ lo-
kale na rynku pierwotnym, jak i tych, którzy ku-
puj¹ je na rynku wtórnym, tych, którzy kupuj¹
domki jednorodzinne b¹dŸ dokonuj¹ adaptacji.
Wszêdzie s¹ wskazane limity. Zatem nie jest to
prawo powszechne, jest to prawo limitowane. Od-
nosz¹c siê do pañskiego pytania, powiem, ¿e to
prawo jest równie¿ limitowane, ograniczane do
osób, które zawr¹ z deweloperem umowê na mie-
szkanie nie wiêksze ni¿ 50 m2, wtedy uzyskuj¹
one prawo do dop³aty.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿… Przepraszam.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w tej sprawie? Czy pan minister Styczeñ chcia³by
zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na wstêpie chcia³bym podziêkowaæ komisjom,

w których ustawa zosta³a przepracowana, a tak¿e
pañstwu senatorom zabieraj¹cym g³os w tej o¿y-
wionej dyskusji. Œwiadczy to o fakcie nastêpu-
j¹cym: ten program jest istotny z punktu widze-
nia polskiego rynku mieszkaniowego, by³ te¿ wa¿-
ny w okresie, kiedy te kredyty by³y konsumowane
przez du¿¹ liczbê osób, szczególnie w latach
2009–2010.
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Maj¹c przed sob¹ treœæ sprawozdañ obu komi-
sji, chcia³bym jednoczeœnie odnieœæ siê do propo-
zycji poprawek. PóŸniej ewentualnie bêdê odpo-
wiada³ na pytania.

Kieruj¹c siê zobowi¹zaniem, jakie wynika
z przed³o¿enia rz¹dowego, chcê odnieœæ siê do po-
prawek zawartych w sprawozdaniu Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej. Poprawkê pierwsz¹
oczywiœcie przyjmujemy i popieramy, bo ona po-
prawia tekst ustawy. Je¿eli chodzi o poprawkê
drug¹, to ze wzglêdu na skutki dzia³ania ustawy,
powiêkszone o dodatkowy szeœciomiesiêczny
okres funkcjonowania, nie mogê w imieniu rz¹du
poprzeæ tej poprawki. Je¿eli chodzi o poprawkê
trzeci¹, zobowi¹zanie Rady Ministrów do swego
rodzaju sprawozdania, do przed³o¿enia informa-
cji o systemach wsparcia rodziny w nabywaniu
w³asnego mieszkania, to oczywiœcie j¹ przyjmie-
my. Zrobimy to te¿ ze wzglêdu na to, ¿e takie zobo-
wi¹zanie wynika z prac, które rz¹d aktualnie czy-
ni w tej materii.

Je¿eli chodzi o sprawozdanie Komisji Gospo-
darki Narodowej, poprawki w nim zawarte doty-
cz¹ wy³¹cznie zmiany brzmienia na zgodne z te-
chnik¹ legislacyjn¹ i je tak¿e popieramy. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, mo¿e bêd¹ do pana pytania.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Zg³osili siê panowie senatorowie: Jurcewicz,
Dobrzyñski i Dajczak.

Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz jako
pierwszy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Niew¹tpli-

wie bardzo dobrym rozwi¹zaniem jest umo¿liwie-
nie osobom samotnym pozyskania mieszkania,
bo by³o wiele sygna³ów na ten temat, w ró¿nych
miejscach, w³¹cznie ze œrodkami masowego prze-
kazu. Proszê mi jednak powiedzieæ, sk¹d s¹ te ró¿-
nice co do metra¿u, do którego s¹ dop³aty, z czego
one wynikaj¹. Chcia³bym to zrozumieæ, bo oczeki-
wania s¹ w tej kwestii bardzo du¿e.

Drugie pytanie: jakiej liczby wniosków mo¿na
siê spodziewaæ w sumie do roku 2012? Czy bêdzie
ona na poziomie dotychczasowego wp³ywu? Nie-
w¹tpliwie jest potrzeba, o której wspomnia³ pan
senator Owczarek.

Proszê jeszcze o krótki komentarz dotycz¹cy te-
go, jak w tej chwili rozwi¹¿emy problem TBS. Mia-
nowicie w ka¿dym bud¿ecie by³y na nie przewi-
dziane œrodki i jak to siê teraz ma do programu
„Rodzina na swoim”? Niew¹tpliwie dla mnie jest
to – i dziwiê siê tu w¹tpliwoœciom niektórych – roz-
wi¹zanie i prorodzinne, i systemowe. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, proszê o to uzasadnienie doty-

cz¹ce ograniczenia do tych 50 m2. Od panów se-
natorów nie us³yszeliœmy powodu, dla którego
ograniczono ten metra¿, a wiem, ¿e pan tak¹ wie-
dzê posiada. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Dajczak, proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcê w³a-

œciwie powtórzyæ pytanie, które zada³em panu se-
natorowi Owczarkowi, bo nie otrzyma³em na nie
odpowiedzi. Chodzi mi o limit wiekowy. Czy jedy-
nym powodem wprowadzenia tego limitu jest
chêæ dalszego ograniczenia tej akcji kredytowej?
I pytanie: w jakim zakresie ten limit ograniczy ak-
cjê kredytow¹, jak z tego tytu³u zmniejszy siê iloœæ
jej beneficjentów?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Dlaczego

wprowadzamy limit powierzchni, 50 m2 powie-
rzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego i 30 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej objêtej dop³at¹? Przeciêtna
wielkoœæ lokalu mieszkalnego objêtego dop³at¹,
objêtego tak¿e akcj¹ kredytow¹ banków komer-
cyjnych w wyniku stosowania ustawy i dzia³ania
programu, wynosi 52–53 m2. Ona mieœci siê
w tych granicach. Konstruuj¹c wielkoœæ limitu
powierzchniowego dla osób samotnych, doszliœ-
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my do przekonania, ¿e ten limit powinien byæ bar-
dzo silnie zbli¿ony do tej œredniej. Jest on uspra-
wiedliwiony po pierwsze spo³ecznie, a po drugie
mieœci siê w pojêciu zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych, nie zaspokaja jedynie potrzeby okreœ-
lonego komfortu mieszkaniowego. Równie¿ ten li-
mit spowoduje, ¿e wydatki okreœlonej osoby, któ-
ra zamierza skorzystaæ z tego programu, bêd¹
zwi¹zane z projektowaniem zaspokojenia potrze-
by mieszkaniowej w zwi¹zku z ofert¹ rynku, który
przygotowywa³ swoje produkty w pewnym sensie
tak¿e na potrzeby programu w jego dotychczaso-
wym kszta³cie. Po kilku latach dzia³ania progra-
mu najlepszym tego dowodem jest ta œrednia:
50, 52, 53 m2.

Je¿eli chodzi o zwiêkszenie tego limitu 50 m2

przy pozostawieniu 30 m2 jako powierzchni pod-
legaj¹cej dop³acie, nale¿y skomentowaæ to w na-
stêpuj¹cy sposób. Po pierwsze, w innym razie nie
moglibyœmy rozszerzaæ popytu w ramach dzia³a-
nia programu na kredyty udzielane przez banki
komercyjne, poniewa¿ generalnie powodowa³oby
to zwiêkszenie wydatków z bud¿etu. Liczba udzie-
lonych kredytów mno¿ona przez ich wartoœæ i tak
– nawet od tych 30 m2 – daje póŸniej zobowi¹zanie
z tytu³u dzia³ania ustawy ci¹¿¹ce na bud¿ecie. Po
drugie, nie chcemy sprawiaæ wra¿enia, ¿e po ten
kredyt mog¹ siêgn¹æ osoby, które – jak podpowia-
da³ jeden z senatorów – mog³yby zabezpieczyæ
swoje potrzeby mieszkaniowe, na przyk³ad bez
pomocy pañstwa mog³yby kupiæ mieszkanie piêæ-
dziesiêciometrowe, a z pomoc¹ pañstwa bêd¹ siê-
gaæ po mieszkanie siedemdziesiêciometrowe. Wy-
daje siê, ¿e by³oby to sprzeczne z ide¹ wzmacnia-
nia ze œrodków publicznych akcji kredytowej,
œciœle zwi¹zanej z ide¹ zaspokajania potrzeb mie-
szkaniowych, a nie z potrzeb¹ zwiêkszenia kom-
fortu zamieszkiwania.

Przypomnê równie¿, ¿e w przypadku singli
obowi¹zuje zasada nieposiadania tytu³u do loka-
lu mieszkalnego w przesz³oœci. Nie dotyczy ona
rodzin i osób samotnie wychowuj¹cych dziecko –
w tym przypadku trzeba siê pozbyæ okreœlonego
tytu³u, byæ w tak zwanym stanie zerowym, dopie-
ro wtedy mo¿na otrzymaæ pomoc z bud¿etu pañ-
stwa. Singiel musi byæ w sytuacji, z której wyni-
ka, ¿e w przesz³oœci nie by³ posiadaczem prawa
do lokalu.

I pytanie dotycz¹ce wieku, tych trzydziestu piê-
ciu lat. Szanowni Pañstwo, badania, które prze-
prowadzamy na podstawie danych pozyskiwa-
nych z Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazu-
j¹ na to, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem kre-
dyt ten cieszy siê w³aœnie wœród osób, które nie
ukoñczy³y trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia. Œciœle
rzecz bior¹c, oko³o 80% udzielonych kredytów
idzie do biorców limitowanych t¹ granic¹ wieku.
Pewna grupa kredytów równie¿ idzie do biorców

z grupy wiekowej do czterdziestu lat. I w³aœciwie
te dwie grupy sk³adaj¹ siê na ca³¹ masê kredyto-
biorców, wysycaj¹c¹ dzia³anie programu. Skrajne
sytuacje – czyli kredyty udzielane osobom bardzo
m³odym lub znakomicie przekraczaj¹cym wiek
nawet szeœædziesiêciu lat – zdarzaj¹ siê rzadko
i nie s¹ brane pod uwagê przy ocenie dzia³ania
programu. Te sytuacje wynikaj¹ tylko z poluzo-
wanego charakteru programu, nie tak œcis³ego je-
go charakteru, co mog³oby siê skoñczyæ równie¿
silnym ograniczeniem jego dzia³ania. Przyk³ady
oczywiœcie mogê pañstwu podaæ. Ten wiek trzy-
dziestu piêciu lat równie¿ oznacza bardzo prode-
mograficzne dzia³anie tego programu, to za³o¿e-
nie rz¹du ma dzia³aæ przez ostatnie pó³tora roku
funkcjonowania przepisów tej ustawy.

Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wiek trzydzie-
stu piêciu lat zosta³ utrzymany tak¿e przez Sejm
w momencie, kiedy dopisano singli, dla wszyst-
kich grup, ze skutkiem, o którym mówi³ tak¿e pan
senator Rulewski. Mianowicie uznaliœmy, ¿e po-
mimo przewidywanej ograniczonej akcji kredyto-
wej – na przyk³ad dla osób samotnie wychowu-
j¹cych dzieci – gdybyœmy ró¿nicowali tutaj wiek,
moglibyœmy spotkaæ siê jednak z zarzutem doty-
cz¹cym pewnej dyskryminacji. Moglibyœmy spot-
kaæ siê z zarzutem, ¿e przepisy te w przypadku li-
mitu wieku maj¹ charakter dostosowawczy do
dzia³ania programu i nie traktujemy w sposób je-
dnakowy wszystkich grup kredytobiorców.

I ostatnia odpowiedŸ. Rola TBS i zmiany w pro-
gramie. Wysoki Senacie, rz¹d przed³o¿y³ Sejmowi
dokument pod tytu³em „G³ówne problemy, cele
i kierunki programu wspierania budownictwa
mieszkaniowego do roku 2020”. Na podstawie te-
go dokumentu, który ma charakter zobowi¹za-
nia, minister infrastruktury podj¹³ w roku 2011
w zwi¹zku z czterema kartami tego dokumentu,
na których data – rok 2011 – zosta³a wymieniona
i opisana, czynnoœci odnosz¹ce siê do przed³o¿e-
nia, czyli wykona³ pracê wynikaj¹c¹ z charakteru
i treœci tego dokumentu. Chodzi tu o przed³o¿enie
Radzie Ministrów ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, a pañstwu, Wysoki
Senacie, i Sejmowi – ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³as-
nego mieszkania. Na etapie konsultacji, które za-
koñcz¹ siê 30 lipca bie¿¹cego roku, s¹ dwa doku-
menty: projekt za³o¿eñ do ustawy zmieniaj¹cej
ustrój towarzystw budownictwa spo³ecznego i bu-
downictwa spo³ecznego w Polsce oraz projekt za-
³o¿eñ do ustawy, która ma przedstawiæ opinii
publicznej, a póŸniej tak¿e parlamentowi, nowy
produkt mieszcz¹cy w sobie rozwi¹zania miesz-
kaniowe; chodzi o rozwi¹zania poprawiaj¹ce do-
stêp do lokali mieszkalnych osobom, rodzinom
chc¹cym uczestniczyæ w systemie najmu, który
koñczy siê nabyciem prawa w³asnoœci lokalu mie-
szkalnego, i te osoby bêd¹ mia³y inn¹ mo¿liwoœæ
realizacji, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
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ni¿ te osoby, które mieszcz¹ siê w grupie objêtej
dzia³aniem programu „Rodzina na swoim”. Te
cztery produkty s¹ odpowiedzi¹ na zobowi¹zanie
wynikaj¹ce z dokumentu, którego tytu³ przyto-
czy³em wczeœniej.

Chcemy rozluŸniæ sam system towarzystw bu-
downictwa spo³ecznego, bo jest on w tej chwili sil-
nie usztywniony i nie wspó³gra na przyk³ad z ryn-
kiem mieszkaniowym, czyli w pewnych sytua-
cjach nie daje mo¿liwoœci nabycia na w³asnoœæ lo-
kali objêtych samym systemem, nie deweloperk¹
tebeesowsk¹, która tak¿e aktualnie ma miejsce.
W naszych rozwi¹zaniach proponujemy uwzglê-
dnienie roli tak zwanego czystego najmu bez pra-
wa dochodzenia do prawa w³asnoœci w przypadku
osób, które w ogóle nie maj¹ œrodków na wniesie-
nie na przyk³ad tak popularnej dzisiaj partycypa-
cji podczas budowania lokali przez towarzystwa
budownictwa spo³ecznego. Chcemy równie¿, aby
towarzystwa budownictwa spo³ecznego mog³y
inaczej, swobodniej, w sposób adekwatny do cha-
rakteru dzia³alnoœci okreœlaæ poziom i zasady
ustalania czynszów. S¹ to tylko trzy grupy roz-
wi¹zañ.

Szanowni Pañstwo, szczegó³y s¹ oczywiœcie za-
mieszczone na odpowiedniej stronie Ministerstwa
Infrastruktury i trwa tak¿e o¿ywiona dyskusja
spo³eczna w tym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie pytañ pana senatora Rulew-

skiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, mam pytanie z gatunku tych
przykrych. W pierwotnym uzasadnieniu ustawy,
w której nie zawarto mo¿liwoœci korzystania z tego
kredytu na rynku wtórnym, pisze siê du¿o o tym,
jak zabezpieczyæ poda¿ mieszkañ, czyli mówi siê
o interesie deweloperów, choæ nie tylko, bo nie tyl-
ko deweloperzy inwestuj¹, robi¹ to równie¿ osoby
fizyczne. Zwróci³o to moj¹ uwagê w po³¹czeniu
z faktem, ¿e w Warszawie, ale i w innych oœrodkach
wielkomiejskich, jest nadwy¿ka mieszkañ. I to
mnie upowa¿nia do zadania tego przykrego pyta-
nia: czy nie by³o akcji lobbingowej na rzecz wyeli-
minowania z projektu rz¹dowego zapisu o korzy-
staniu z kredytów preferencyjnych na rynku wtór-
nym, zreszt¹ na tym najbardziej atrakcyjnym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ortyl, proszê uprzejmie.
(Senator Ryszard Knosala: Wyszed³.)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja siê zapisa³em do
dyskusji, nie do pytania.)

Pan siê zapisa³ do dyskusji, przepraszam.
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o programy
mieszkaniowe, które w tej chwili obowi¹zuj¹, o to,
do kogo one s¹ adresowane, ale mo¿e zacznê od
innego pytania. Jak w tej chwili oceniacie pañ-
stwo zapotrzebowanie na w³asne mieszkanie
wœród polskich rodzin? Czy prowadzicie pañstwo
jakieœ szacunki w tym zakresie i jakie liczby z nich
wynikaj¹? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy wspomnianych progra-
mów. Co siê stanie, je¿eli w tej chwili to wygasi-
my? Wspomnia³ pan o takich zamiarach w kon-
tekœcie dokumentu, którego nazwy jeszcze nie za-
pamiêta³em… Jeœli to wygasimy, to jaki system
dop³atowy bêdzie obowi¹zywa³, w jakim zakresie
i do kogo bêdzie on adresowany?

I to w zasadzie wszystko. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Czy jeœli

ma³¿onkowie buduj¹ dom o powierzchni przekra-
czaj¹cej 140 m2, to mog¹ spodziewaæ siê skorzy-
stania z dop³at do tych 70 m2?

Drugie pytanie. Czy powierzchnia 50 m2, o któ-
rej by³a mowa, dotyczy tylko osób samotnych, czy
dotyczy te¿ osób samotnie wychowuj¹cych dzie-
ci? Przecie¿ ktoœ mo¿e mieæ kilkoro dzieci. A je¿eli
dotyczy osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, to
czy limit powierzchni nie powinien byæ w przeli-
czeniu na osobê?

I jeszcze jedno pytanie: jaki obecnie bêdzie
koszt kredytu dla ma³¿onków, to znaczy ile œre-
dnio bêd¹ wynosi³y odsetki od tego kredytu prefe-
rencyjnego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Pytanie pana senatora Rulew-

skiego zawiera³o s³owo „lobbing”, rzeczywiœcie
przykre. W procesie legislacyjnym odbywaj¹cym
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siê na poziomie parlamentu, a w zasadzie Sejmu,
mieliœmy do czynienia z dyskusj¹ na temat dzia³a-
nia tego programu. Wycofuj¹c siê w projekcie
rz¹dowym z rynku wtórnego, tak naprawdê przy-
wracaliœmy kszta³t ustawy z roku 2006, który
w przed³o¿eniu rz¹dowym tak¿e nie zawiera³ tego
rynku. On zosta³ do³o¿ony przez Komisjê Infra-
struktury i d³ugo funkcjonowa³ równolegle do
rynku pierwotnego, staj¹c siê dla niego niejako
konkurencj¹. Jednak w pewnym sensie – taka
jest moja osobista ocena tego faktu – sta³ siê uzu-
pe³nieniem rynku pierwotnego w takim zakresie,
w jakim aktywa przep³ywa³y pomiêdzy rynkami
w ramach dzia³ania programu w zwi¹zku na przy-
k³ad z polepszeniem – jeœli chodzi o standard,
wielkoœæ czy po³o¿enie, innych cech nie
chcia³bym tutaj dodawaæ – sytuacji mieszkanio-
wej osoby pozbywaj¹cej siê swojego mieszkania
na rynku wtórnym i nabywaj¹cej je na rynku pier-
wotnym.

Decyzja Komisji Infrastruktury o przywróceniu
w tegorocznym projekcie rz¹dowym rynku wtór-
nego by³a oparta na dwóch faktach. Po pierwsze,
chodzi o to, ¿e w szczególnoœci w ma³ych miejsco-
woœciach, ten w³aœnie rynek jest w stanie spe³niæ
oczekiwania kredytobiorców chc¹cych dokonaæ
zakupu lokalu mieszkalnego w miejscowoœci,
w której mieszkaj¹ i nie szukaæ takiego lokalu
w innej miejscowoœci. A po drugie, doszliœmy do
przekonania, ¿e rynek ten bêdzie dzia³a³ w okreœ-
lonych sytuacjach, w których mo¿liwoœæ uzu-
pe³nienia oferty poda¿owej ze strony rynku pier-
wotnego, istotna tak¿e ze wzglêdu na standard
nowych lokali, a to jest bardzo wa¿ne, chodzi
o standardy techniczne, na przyk³ad energoosz-
czêdnoœæ… Ta oferta bêdzie mog³a byæ spo¿ytko-
wana na rynku wtórnym – w szczególnoœci chodzi
o lokale, które s¹ niedoskona³e technicznie – tylko
wtedy, kiedy wartoœæ lokali oparta na ustaleniach
og³aszanych przez wojewodê raz na pó³ roku bê-
dzie jeszcze dodatkowo przemno¿ona, mo¿na po-
wiedzieæ: deprecjonuj¹co, przez wskaŸnik 0,8. In-
nymi s³owy, ten rynek bêdzie rynkiem rezerwo-
wym w stosunku do rynku pierwotnego objêtego
wskaŸnikiem 1,0, który to wskaŸnik z kolei ma
wymusiæ obni¿enie cen w niektórych segmentach
poda¿owych tego rynku. Nie ukrywamy, ¿e
wskaŸnik 1,0 – on by³ obecny tak¿e w pierwotnym
przed³o¿eniu rz¹dowym w roku 2006 i dopiero
póŸniej uleg³ zmianie – w szczególnoœci zosta³ ko-
rzystnie zmieniony przez parlament wtedy, kiedy
na rynku w ci¹gu dwóch lat pojawi³o siê ponad
trzysta dwadzieœcia tysiêcy lokali mieszkalnych,
co do których nie by³o pewnoœci… Wrêcz odwrot-
nie, by³o przekonanie, ¿e nie wszystkie mog¹ zo-
staæ zbyte w realnie krótkim czasie. I tak zwiêk-
szy³a siê poda¿ nowych lokali na rynku mieszka-
niowym. W jakimœ sensie program „Rodzina na

swoim” umo¿liwi³ zbycie rynkowi pierwotnemu –
a tak¿e dziêki równolegle dzia³aj¹cemu rynkowi
wtórnemu – du¿ej nadwy¿ki lokali mieszkalnych
powsta³ej w zwi¹zku z rozwojem gospodarczym,
wzrostem PKB oraz aktem poda¿owym, wysi³kiem
poda¿owym inwestorów w tym zakresie.

Wydaje siê, ¿e w skrajnych sytuacjach nale¿a-
³oby oceniaæ poszczególne rynki w kategoriach
dbania tylko o w³asny interes. St¹d mieliœmy syg-
na³y… dokumentowano… motywowano nas do
powrotu do rynku wtórnego, istotnego miêdzy in-
nymi ze wzglêdu na obrót nieruchomoœciami dla
rynku obracaj¹cego. W przypadku zaœ rynku
pierwotnego – od samych inwestorów.

W³asne lokale dla polskich rodzin – takie has³o
towarzyszy³o pytaniu. Szanowni Pañstwo, mamy
dokumenty, z których wynika, ¿e ró¿ne grupy
oczekuj¹ce na zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych mog³yby siêgn¹æ do tytu³u w³asnoœci, i to
œciœle wi¹¿e siê ze zdolnoœci¹ kredytow¹, a tak¿e
ze stanem relacji: system bankowy udzielaj¹cy
kredytów i jego dzia³ania zwi¹zane z ró¿nego ro-
dzaju kwestiami ostro¿noœciowymi, z likwidacj¹,
ograniczaniem ryzyk, a grupy czy w ogóle rynek
dotycz¹cy mo¿liwoœci pozyskania tytu³u najmu
do lokalu… Nie mo¿na jednak rozpatrywaæ sposo-
bu zaspokajania czy systemów zaspokajania po-
trzeb mieszkaniowych wy³¹cznie na podstawie ty-
tu³u w³asnoœci, chocia¿ wydaje siê, ¿e takie roz-
wi¹zanie jest najbardziej efektywne. Prawie ¿e na-
tychmiast mo¿liwe jest zaspokojenie potrzeby
mieszkaniowej osoby, która ma na ten cel albo
w³asne œrodki, albo œrodki pozyskane z akcji kre-
dytowej. Rz¹d uznaje jednak, ¿e w okreœlonej sy-
tuacji, tak¿e i bud¿etu, istotniejsze jest wspiera-
nie tych grup, w przypadku których zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych odbywa siê w takim cza-
sie, ¿e nawet procesy demograficzne mog³yby do-
znaæ uszczerbku… Chodzi o to, ¿e zaspokojenie
takich potrzeb odbywa siê w ci¹gu na przyk³ad
kilku czy kilkunastu lat, a nie, jak w przypadku
prawa w³asnoœci, w ci¹gu, mo¿na powiedzieæ, do-
konania transakcji nabycia lokalu. Upraszczam
teraz tê odpowiedŸ, aby zwróciæ pañstwa uwagê
na nastêpuj¹ce pytanie: wygaœnie program „Ro-
dzina na swoim” i co dalej?

Po pierwsze, mówi³em ju¿ o dwóch progra-
mach. Data wygaszenia, 31 grudnia 2012, jest
terminem wspó³graj¹cym z mo¿liwoœci¹ uchwale-
nia – w roku 2012 to powinno staæ siê faktem –
dwóch nowych programów, jednego zmieniaj¹ce-
go system towarzystw budownictwa spo³ecznego
i drugiego pod robocz¹ nazw¹ „spo³eczne grupy
mieszkaniowe”.

Po drugie, zauwa¿yliœmy, ¿e w roku 2009 Wy-
soka Izba, oczywiœcie Sejm tak¿e, przyjê³a zmianê
ustawy wspieraj¹cej budownictwo socjalne.
I wtedy po raz pierwszy gminy przed³o¿y³y tyle
wniosków, ¿e ich wartoœæ przekracza³a wydolnoœæ
bud¿etu pañstwa zawart¹ w ustawie bud¿etowej,
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jeœli chodzi o ten cel. W zwi¹zku z tym w roku
2011 œrodki przewidywane w bud¿ecie na budo-
wnictwo socjalne s¹ dwukrotnie wy¿sze ni¿ w ro-
ku 2010. Planujemy równie¿ w projekcie bud¿etu,
który aktualnie jest opracowywany, wzrost o 50%
takich œrodków w roku 2012. Przypomnê, ¿e w ra-
mach tego programu poza budownictwem stricte
socjalnym realizowane jest tak¿e budownictwo
komunalne na wynajem, w ramach tak zwanego
normalnego budownictwa realizowanego przez
gminy.

Trzy pytania dotycz¹ce szczegó³ów dzia³ania
ustawy. Co do pytania „je¿eli dom jednorodzinny
przekracza 140 m2 powierzchni u¿ytkowej…” to
niestety muszê odpowiedzieæ, ¿e nie ma tutaj
mo¿liwoœci dop³aty z bud¿etu pañstwa do odsetek
od kredytu udzielonego na zakup lub na budowê
takiego domu.

Czy tylko osoby samotne zosta³y objête limitem
50 m2 powierzchni u¿ytkowej? Tak. Osoby samo-
tnie wychowuj¹ce dziecko s¹ traktowane jak ro-
dziny, w zwi¹zku z tym nie ma koniecznoœci zmia-
ny parametrów w ustawie.

I kolejne pytanie: jakiej wielkoœci dop³aty do
odsetek od kredytu bêd¹ funkcjonowa³y w obrocie
w momencie przyjêcia ustawy, oczywiœcie po po-
wrocie tego projektu z Wysokiego Senatu do izby
sejmowej oraz po przedyskutowaniu i uchwale-
niu jej ostatecznie przez Sejm. Tutaj, proszê pañ-
stwa, mamy ró¿nego rodzaju szacunki, jednak ge-
neralnie chcia³bym przyj¹æ tezê nastêpuj¹c¹. Ce-
lem dzia³ania, celem przed³o¿onej w ostatnim
okresie ustawy… Celem wprowadzenia istotnie
zmienionych parametrów, ograniczaj¹cych do-
stêpnoœæ do niektórych przedmiotów obrotu, czyli
do lokali, które mo¿na nabyæ na rynku pierwot-
nym i wtórnym, jest ograniczenie tak¿e akcji
zwi¹zanej z dop³at¹ z bud¿etu pañstwa. I st¹d,
proszê pañstwa, je¿eli przyjmiemy w³¹czenie do
tej ustawy tak¿e osób samotnych, w³¹czenie w ja-
kimœ sensie czêœci rynku wtórnego, ograniczone-
go wskaŸnikiem cenowym 0,8… Trudno nam mó-
wiæ o liczbie udzielonych kredytów, niemniej to
mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie wydatków z bu-
d¿etu pañstwa w okresie dzia³ania dop³at – to jest
bardzo wa¿ne – czyli nie tylko w roku, w którym
wprowadzimy zmiany w ustawie, ale tak¿e, z uwa-
gi na efekt ci¹gniony, do ostatniego dnia okresu,
w którym by³ obowi¹zek dostarczania z bud¿etu
pañstwa dop³at. Chodzi tutaj o kwotê oko³o
730–740 milionów z³ zwiêkszaj¹c¹ zobowi¹zania
z bud¿etu pañstwa z tego tytu³u.

Jednoczeœnie chcê poinformowaæ Wysok¹ Iz-
bê, ¿e dodanie tego kosztu i tak bêdzie mia³o
mniejsze konsekwencje ni¿ zaniechanie przed³o-
¿enia przez rz¹d noweli oraz wprowadzenia przez
Sejm, a nastêpnie przez Wysok¹ Izbê poprawek do
ustawy w obecnym kszta³cie. Innymi s³owy, efekt

jest taki: oszczêdnoœci oraz jasne okreœlenie dla
rynku mieszkaniowego, z pó³torarocznym wy-
przedzeniem, faktu zaniechania dzia³ania usta-
wy. Ten efekt jest ju¿ wyszacowany i oczywiœcie
z punktu widzenia bud¿etu pozytywny. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Gruszka.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)
Panie Ministrze, jeszcze chwilê, teraz podziêko-

wa³em tylko za tê seriê odpowiedzi.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja mam pytanie zwi¹zane

z pktem 4. Proszê nam okreœliæ, kto jest docelo-
wym kredytobiorc¹, bo tê kwestiê porusza siê
w ró¿nych miejscach tej ustawy? A wiêc kto jest
tym docelowym kredytobiorc¹, w szczególnoœci
w przypadku ma³¿eñstw? Je¿eli jedna osoba ma
trzydzieœci szeœæ lat, a druga trzydzieœci cztery, to
czy m³odsza osoba w ma³¿eñstwie mo¿e byæ tym
docelowym kredytobiorc¹? To po pierwsze. Po
drugie, czy – w zwi¹zku z tym, co przed chwileczk¹
przedstawi³ nam pan minister, mianowicie ¿e
grupa osób powy¿ej trzydziestego pi¹tego roku ¿y-
cia, które pobieraj¹ kredyt, jest marginalna – war-
to kruszyæ kopie i wprowadzaæ takie ograniczenie,
jakie zosta³o zastosowane w tej ustawie?

Art. 4 mówi, ¿e dotychczas z³o¿one wnioski bê-
d¹ rozpatrywane wed³ug starych zasad. Czy,
w zwi¹zku z tym, ¿e ta ustawa zdecydowanie jest
niekorzystna dla kredytobiorców, dla m³odych
ma³¿eñstw i nie tylko, nie ma jakiegoœ boomu,
zwiêkszonego nap³ywu wniosków, tak aby osoby,
kolokwialnie mówi¹c, mog³y uciec przed termi-
nem wejœcia w ¿ycie tej ustawy i skorzystaæ z po-
przedniej, lepszej ustawy? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, jeœli chodzi o dop³atê do budo-
wy domu, to jest ograniczenie powierzchni do
140 m2. Proszê mi powiedzieæ, co siê stanie, je¿eli
po uzyskaniu dop³aty ktoœ zechce zwiêkszyæ po-
wierzchniê, czyli rozbudowaæ dom? To jest prze-
cie¿ mo¿liwe i czêsto uzasadnione. Czy w takiej
sytuacji musi nast¹piæ zwrot dop³aty, czy te¿ ta
dop³ata zostanie, ¿e tak powiem, przerwana
w momencie dobudowy? Jakie s¹ konsekwencje
takiej sytuacji?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

I pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym dopytaæ o pewne

szczegó³y. Czy osoba samotna mo¿e skorzystaæ
z preferencyjnego kredytu podczas budowy do-
mu? I czy, z drugiej strony, osoba samotnie wy-
chowuj¹ca dzieci te¿ bêdzie traktowana tak jak
pe³na rodzina? Tak wiêc dwie sprawy: osoba sa-
motna – to jest pierwsza sprawa, osoba samotnie
wychowuj¹ca dzieci – druga sprawa. Która z tych
osób, czy ta pierwsza, czy druga, mo¿e skorzystaæ
z tego kredytu preferencyjnego?

I czy ten kredyt odnosi siê tylko do kosztów bu-
dowy domu, czy te¿ bêdzie stosowany na przyk³ad
w przypadku zakupu dzia³ki pod budowê domu?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo za te pytania, s¹ one bardzo
szczegó³owe i dociekliwe.

Je¿eli chodzi o definicjê docelowego kredyto-
biorcy, to w tym przypadku limit trzydziestu piê-
ciu lat dotyczy obojga ma³¿onków, tak rozumiemy
treœæ ustawy. Tym bardziej, ¿e zakres podmioto-
wy tego limitu nale¿y po³¹czyæ z definicj¹ docelo-
wego kredytobiorcy ze s³ownika ustawy. Wtedy
oboje ma³¿onkowie jasno siê wpisuj¹ w limit trzy-
dziestu piêciu lat. Tak dzisiaj jest skonstruowana
sama ustawa i przepis, który jest zaproponowany
Wysokiemu Senatowi.

Je¿eli chodzi o wiek trzydziestu piêciu lat, to
skoro siê okaza³o, ¿e rzeczywiœcie popyt na rynku
mieszkaniowym jest generowany przez osoby
w tym wieku i pewn¹ grupê osób do trzydziestego
dziewi¹tego, czterdziestego roku ¿ycia, uznaliœ-
my, ¿e poprzez takie obni¿enie, szczególnie tej
górnej granicy, odetniemy przypadki, o których
mówi³em wczeœniej. Nie by³y one zbyt liczne, ale
by³y i dotyczy³y osób istotnie starszych, które
otrzymywa³y kredyt na zakup takiego lokalu mie-
szkalnego, spe³niaj¹c oczywiœcie warunki usta-
wowe, samotnie wychowuj¹c dziecko lub te¿ bê-
d¹c cz³onkami rodzin. Uznaliœmy, ¿e w tym przy-
padku bud¿et powinien jasno opowiedzieæ siê za
sytuacj¹, w której tak¿e aspekt demograficzny bê-
dzie wydawaæ siê oczywisty, co nie wymaga wyjaœ-
nienia. Gdyby w przypadku tej grupy ca³kowicie

nie stosowaæ limitu, a mog³aby zaistnieæ taka sy-
tuacja w ramach dzia³ania ustawy i akcji kredyto-
wej banków komercyjnych, wysi³ek bud¿etowy
takiego parametru ju¿ by w sposób oczywisty, jas-
ny nie spe³nia³. Oczywiœcie jest to jak zwykle
w przypadku limitowania rzecz do dyskusji, je-
dnak¿e jestem zobowi¹zany utrzymaæ ten para-
metr i prosiæ Wysoki Senat o jego zachowanie
w treœci ustawy.

Szanowni Pañstwo, by³o pytanie dotycz¹ce
boomu mieszkaniowego czy te¿ zapotrzebowania
na kredyt. Nie obserwujemy takiego zjawiska.
Wprost przeciwnie, im bli¿ej terminu skierowania
ostatecznie do publikacji zmian w ustawie, bo
w koñcu proces legislacyjny trwa, czego jesteœmy
dzisiaj œwiadkami, tym bardziej akcja kredytowa
stabilizuje siê na tym poziomie, który by³by pozio-
mem oczekiwanym, jeœli chodzi o dzia³anie usta-
wy nawet wtedy, gdybyœmy ¿adnych zmian nie
wprowadzali. Mieliœmy w pewnym okresie du¿y
skok. By³o to w marcu, je¿eli dobrze pamiêtam:
dwa tysi¹ce dziewiêæset kredytów udzielonych
w ci¹gu jednej dekady, czyli dziesiêciu dni mie-
si¹ca. Obecnie udzielane kredyty to od tysi¹ca
trzystu do tysi¹ca oœmiuset kredytów w ci¹gu jed-
nej dekady. Mam wykresy pokazuj¹ce, ¿e rynek
nie odpowiada – mimo tego, ¿e ustawa o zmianie
ustawy jest znana rynkowi – boomem, zwiêkszo-
nym zapotrzebowaniem na akcjê kredytow¹. Czy
tak siê bêdzie dzia³o w kolejnych dekadach? Ca³y
czas utrzymujemy bardzo œcis³e informowanie
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który prze-
kazuje nam dane, i analizujemy, czy takiego za-
gro¿enia nie ma. Wydaje siê, ¿e w roku 2011, zre-
szt¹ podobnie jak w roku 2010, zmieœcimy siê
w limicie wydatków, okreœlonych w ustawie bu-
d¿etowej w czêœci 18, przeznaczonych na ten cel.

I by³o jeszcze pytanie, czy wzrost powierzchni
domu w wyniku przebudowy… Panie Marsza³ku,
tu nie ma zagro¿enia. Po prostu w dniu udzielenia
kredytu wykonane zosta³y pewne dzia³ania
zwi¹zane z oœwiadczeniem, ze z³o¿eniem projek-
tu, z pokazaniem, ¿e ten dom nie przekroczy
140 m2 powierzchni u¿ytkowej. PóŸniejsze akcje
i tak opieraj¹ siê albo na œrodkach w³asnych kre-
dytobiorcy albo na innym kredycie. W tej sytuacji
nie widzimy takiej mo¿liwoœci, chyba ¿e w wyniku
takiej rozbudowy lub przebudowy powsta³by od-
rêbny lokal mieszkalny. Wtedy to jest inna sytua-
cja. Mo¿na taki dom przebudowaæ i powstaje dru-
gi lokal. Domy jednorodzinne, zgodnie z definicj¹
z ustawy – Prawo budowlane, to s¹ domy zawiera-
j¹ce dwa lokale.

I jeszcze pytanie, które dotar³o do mnie w taki
sposób, ¿e zrozumia³em je jako porównanie sy-
tuacji osób samotnych i osób samotnie wychowu-
j¹cych dzieci. To s¹ dwie ró¿ne grupy, one nie za-
chodz¹ na siebie. Panie Senatorze, udzielaj¹c od-
powiedzi na to pytanie, powiem, ¿e osoba samo-
tnie wychowuj¹ca dziecko korzysta z tej dotych-
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czasowej definicji „rodzinnej” i parametrów dzia-
³ania ustawy dla tej grupy kredytobiorców, a oso-
ba samotna, okreœlona jako singiel, korzysta z ak-
cji kredytowej opartej na warunkach udzielenia
kredytu specjalnie wypreparowanych dla tej gru-
py w treœci przed³o¿enia rz¹dowego… przepra-
szam, w treœci przed³o¿enia, które uzyska³o ak-
ceptacjê Komisji Infrastruktury.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz nastêpna seria pytañ.
Pan senator Knosala. Proszê bardzo…
(Senator Wies³aw Dobkowski: Panie Mar-

sza³ku, jeszcze ja chcia³bym…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Ministrze, jeszcze nie otrzyma³em od-
powiedzi na pytanie, czy mo¿na korzystaæ z kre-
dytu preferencyjnego przy wykupie dzia³ki pod
budowê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Aha, dzia³ka, no tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

To pytanie jest tak szczegó³owe, ¿e aby udzieliæ
odpowiedzi, która nie by³aby obci¹¿ona nadmier-
nym b³êdem, musia³bym siêgn¹æ do treœci usta-
wy. Nie wydaje siê, ¿eby w tej chwili na zakup
dzia³ki mo¿na by³o udzieliæ takiego kredytu, ale
muszê przeczytaæ dok³adnie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Na budowê
mieszkania.)

Tak, bo to jest na budowê lub na nabycie lokalu
mieszkalnego. I z pierwotnego brzmienia ustawy
wywiód³bym jednoznaczn¹ odpowiedŸ, ¿e nie. Ale
jeœli pan senator pozwoli, to pytanie to pozostanie
w naszej pamiêci i udzielimy w stosownym trybie
odpowiedzi na pytanie o tak szczegó³owy aspekt.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pierwsze moje pytanie dotyczy

odrêbnego zdefiniowania w tej rozpatrywanej

ustawie pojêcia osoby samotnie wychowuj¹cej
dziecko. Jak wiemy, w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
równie¿ mamy tak¹ definicjê. I te definicje s¹ pra-
wie identyczne, to znaczy ta z 1991 r. jest wyra¿o-
na w dwóch zdaniach, a ta obecna jest wyra¿ona
w jednym zdaniu. I pytanie by³oby takie: czy
z punktu widzenia przejrzystoœci prawa uzasa-
dnione jest definiowanie tego samego pojêcia
w dwóch ró¿nych aktach prawnych? Niby to jest
to samo, jest tu to¿samoœæ, ale tu jest jedno zda-
nie, tam s¹ dwa zdania i jest to mno¿enie bytów,
moim zdaniem niepotrzebne.

Drugie pytanie. Pan minister powiedzia³ o ob-
ni¿eniu ceny przy obni¿eniu wspó³czynników. To
jest te¿ zawarte w uzasadnieniu do projektu usta-
wy. Mia³bym pytanie, czy by³y prowadzone anali-
zy pod k¹tem faktycznej mo¿liwoœci dalszego ob-
ni¿enia przez deweloperów cen nowych mieszkañ
tak, aby spe³nia³y one zaostrzone wymagania for-
malne tego rozpatrywanego projektu ustawy.

No i jeszcze jedno pytanie, bardziej dla zaspo-
kojenia mojej ciekawoœci. Jaki odsetek wszyst-
kich kredytów udzielonych na zakup nowego mie-
szkania stanowi¹ kredyty preferencyjne objête
programem „Rodzina na swoim”? Nie wiem, czy
pan minister ma takie dane, ale ciekawi³oby
mnie, jaki to jest odsetek, jaki to jest procent.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym
wróciæ do pytania, które zada³ pan marsza³ek, od-
nosz¹cego siê do dobudowania. Kiedyœ mieliœmy
ju¿ do czynienia z budow¹ domu w ten sposób, ¿e
on wed³ug za³o¿eñ mia³ mniejsz¹ powierzchniê
ni¿ faktycznie. Na przyk³ad ta s³ynna belka wbu-
dowana na piêtrze czy gdzieœ. To zani¿a³o powie-
rzchniê… By³o zgodnie z przepisami, ale wystar-
czy³o póŸniej tê belkê usun¹æ i powierzchnia by³a
zupe³nie inna. Co wtedy? Czy takie sytuacje te¿ s¹
przewidziane? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Pan minister, je¿eli dobrze zrozumia³em,

przedstawi³ materia³y, które mówi³y o udzielo-
nych kredytach. Ja zada³em pytanie o wnioski.
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Wiadomo, ¿e od momentu z³o¿enia wniosku do
momentu udzielenia kredytu up³ywa niekrótki
czas. Wspomnia³ pan o udzielonych kredytach,
a ja zapyta³em o to, czy w ostatnim okresie, kiedy
parlament debatuje ju¿ nad now¹ ustaw¹, wp³y-
nê³a wiêksza liczba wniosków. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie jest jasne.
Panie Ministrze, proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Od razu odpowiem na ostatnie pytanie pana

senatora: nie. W okresie, kiedy Komisja Infra-
struktury zintensyfikowa³a swoje dzia³ania, a na-
stêpnie projekt trafi³ do Wysokiej Izby, spad³a licz-
ba udzielonych kredytów, a tym samym wnios-
ków rozpatrywanych sprzed kilku czy kilkunastu
tygodni, sk³adanych we wczeœniejszym okresie.
Tak ¿e jesteœmy przekonani, ¿e… Trendy, jakie
badamy od kilku lat, potwierdzaj¹, ¿e ustawa
dzia³a na rynku w taki sposób: po pó³torarocznym
okresie przygotowywania siê rynku do konsumo-
wania przepisów ustawy nast¹pi³ jej rozwój, ofer-
ty wzmocnione zmian¹ limitu cenowego w usta-
wie zosta³y przez rynek przyswojone i w tej chwili
jest konsumpcja oparta o liczbê udzielanych kre-
dytów, jak mówi³em, miêdzy tysi¹c trzysta a ty-
si¹c osiemset w ci¹gu jednej dekady miesi¹ca.
Dekady, bo taka jest jednostka… Z tak¹ dok³a-
dnoœci¹ badamy dzia³anie ustawy, czyli co dzie-
siêæ dni mamy szczegó³owe informacje o funkcjo-
nowaniu przepisów programu pod tytu³em „Ro-
dzina na swoim”.

Odpowiadaj¹c teraz na pytania szczegó³owe…
Panie Senatorze, jeœli chodzi o definicjê osoby sa-
motnie wychowuj¹cej dziecko, to myœmy mieli
z tym pewien problem, dyskutowaliœmy o tym
z ministrem finansów. Rozwi¹zanie, jakie jest
w tej ustawie, jest jak najbardziej wskazane, ono
wynika z sytuacji zwi¹zanej tak¿e ze zmian¹ prze-
pisów ustawy, o której pan wspomnia³, zadaj¹c
pytanie. Musieliœmy umieœciæ tê definicjê, ona
musia³a byæ jednoznaczna, a jednoczeœnie mu-
sia³a wyczerpywaæ pewn¹ cechê ustawy o finan-
sowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego
mieszkania, a mianowicie aspekt instrukta¿u dla
kredytobiorcy. Kredytobiorca, którzy bierzê tylko
tê jedn¹ ustawê do rêki – ja teraz upraszczam to
rozumowanie – oceniaj¹c mo¿liwoœci czy potrzeby
zaci¹gniêcia kredytu preferencyjnego dotowane-

go z bud¿etu pañstwa, ma do czynienia z tekstem,
który jest jasny i czytelny. Ten aspekt z punktu
widzenia dzia³ania ustawy jest wa¿ny, chocia¿
czasami zdarzaj¹ siê uwagi podnoszone w takim
trybie, jak by³ to ³askaw uczyniæ pan senator.

Kwestia… Pan senator zada³ pytanie doty-
cz¹ce… Proszê o powtórzenie, bo…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: O powiêk-
szenie, to znaczy wykorzystanie czêœci lokalu…)

(G³os z sali: O tej belce…)
Rozumiem. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Móg³bym odpowiedzieæ w ten sposób. Trudno

jest wiceministrowi infrastruktury publicznie
podpowiadaæ, udzielaj¹c odpowiedzi na to pyta-
nie, jak mo¿na to zrobiæ. Chcia³bym powiedzieæ
tak. Ta ustawa zak³ada, ¿e z drugiej strony s¹
kontrahenci, którzy przychodz¹ do bud¿etu pañ-
stwa z okreœlonym, nazwijmy to, usprawiedli-
wionym nastawieniem zwi¹zanym z zaspokoje-
niem swoich potrzeb mieszkaniowych. Je¿eli
znany jest przyk³ad konkretnego podmiotu, któ-
ry niejako wykorzysta³ dzia³anie ustawy, czyli
osoba, która przepisy tej ustawy wykorzysta³a
w taki sposób, ¿e nie by³y realizowane cele tej
ustawy, który mia³ spowodowaæ uszczerbek
w bud¿ecie pañstwa, to taki przypadek wymaga
ewentualnej reakcji… Ale musia³oby to zostaæ
udowodnione.

Jeszcze jedna sprawa. Panie Marsza³ku, Wyso-
ki Senacie, ustawa ta zawiera w sobie mechaniz-
my oparte na oœwiadczeniach sk³adanych przez
strony. My uwa¿amy, ¿e w warunkach dzia³ania
tej ustawy – kontrole s¹ oczywiœcie mo¿liwe,
w koñcu czas trwania dop³aty to jest osiem lat – is-
totniejszym z punktu widzenia i pomyœlnoœci kre-
dytobiorców, i skutecznoœci dzia³ania ustawy,
jest system oœwiadczeñ, relacja oparta na zaufa-
niu stron tego projektu, ni¿ nadmierne przekon-
trolowywanie dzia³ania samych mechanizmów.
Bo doprowadzi³oby to do sytuacji spornych,
w ostatecznoœci obejmuj¹cych tak¿e s¹downi-
ctwo, jeœli w trybie administracyjnym nie mo¿na
by by³o ich za³atwiæ. S¹dzê, ¿e przyk³ad, który mi
pan senator poda³, jest przyk³adem wy³¹cznie teo-
retycznym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Knosala siê zg³asza.
Proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo.
Pan minister nie odpowiedzia³ na moje drugie

pytanie. Pyta³em o to, czy by³y prowadzone anali-
zy pod k¹tem mo¿liwoœci faktycznego obni¿enia
cen mieszkañ, tak¿e mieszkañ ju¿ wybudowa-
nych, na co ministerstwo liczy, obni¿aj¹c te
wspó³czynniki. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W ostatnim
okresie, nawet w momencie, kiedy spad³a liczba
kupuj¹cych lokale, faktycznie nie obserwowa-
liœmy spadku cen mieszkañ, w szczególnoœci
w aglomeracjach. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e ra-
czej ceny siê stabilizowa³y, utrzymywa³y poziom
osi¹gniêty w okresie prawid³owych, zdaniem
oczywiœcie inwestorów, relacji poda¿ – popyt.
Z naszych ró¿nego typu doœwiadczeñ wynika, ¿e
program „Rodzina na swoim” z jednej strony
wpisywa³ siê poprzez wspó³czynniki w trend ce-
nowy, który mia³ aspekt szerszy, czyli w ogóle
dotyczy³ rynku mieszkaniowego i popytu, który
wi¹¿e siê z sytuacj¹ mieszkaniow¹ w ogóle
w Polsce, a z drugiej strony poprzez w³aœciwie
pomijalny udzia³ w niektórych inwestycjach nie
mia³ znaczenia dla inwestora. Inwestor i tak
opiera³ pomyœlnoœæ inwestycji mieszkaniowej,
budownictwo mieszkaniowe, na sprzeda¿y
zwi¹zanej z rynkiem niekorzystaj¹cym z samego
programu.

Pojawi³o siê tu jeszcze pytanie dotycz¹ce tego,
w jaki sposób program zagospodarowywa³ akcjê
kredytow¹ banków komercyjnych, akcjê kredy-
tów hipotecznych zwi¹zanych z zakupem lokalu.
Przeciêtnie, wed³ug naszej wiedzy, to siê mieœci³o
w okolicach 25% ca³ej akcji kredytowej. To jest li-
mit, który z jednej strony ma znaczenie dla powo-
dzenia takiej akcji, ale z drugiej strony nie jest
przewa¿aj¹cy. Ten program nie by³ zatem najwiê-
kszym uczestnikiem rynku kredytów hipotecz-
nych mieszkaniowych, w szczególnoœci przy tej
poda¿y, która w okreœlonych przez ustawê para-
metrach mia³a miejsce… Bo parametry cenowe,
ale tak¿e i metra¿owe, nie by³y przecie¿ dla tego
rynku obojêtne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mieszkanie jest potrzeb¹ podstawow¹, co do te-

go chyba nie ma dyskusji. Inne potrzeby mog¹ byæ
redukowane b¹dŸ nawet usuwane, ale w naszym
klimacie, w naszych warunkach cywilizacyjnych,
¿aden rz¹d nie mo¿e uciekaæ od koniecznoœci za-
bezpieczenia mieszkañ. Mój krótki pobyt na tym
œwiecie dowodzi, ¿e jeœli w tym zakresie s¹ zanie-
chania, to wybuchaj¹ protesty. Przypominam, ¿e
rz¹dy komunistyczne tworzy³y obietnice, czêœcio-
wo je nawet realizowa³y, budowy mieszkania dla
ka¿dego. Zakoñczy³o siê to fiaskiem… Podejrze-
wam, ¿e pan marsza³ek Borusewicz tak¿e podpi-
sywa³ siê pod postulatem z porozumieñ gdañ-
skich, w którym napomina siê rz¹d, ¿eby skróci³
kolejkê mieszkaniow¹. Nie tylko budowano ma³o,
ale budowano Ÿle, czego skutki odczuwamy. Ko-
lejka w koñcu wyd³u¿y³a siê do piêtnastu lat… No-
men omen… Myœlê, ¿e chyba z tych powodów
wprowadzono wówczas kredyty dla m³odych
ma³¿eñstw.

Rz¹d premiera Kaczyñskiego, mówi¹c brzyd-
kim jêzykiem, przepraszam, poszed³ na ca³ego
i zapowiedzia³ w 2006 r., ¿e zbuduje trzy miliony
mieszkañ. Chodzi oczywiœcie o nowe mieszkania,
skoro zbuduje, to bed¹ nowe. Trzy miliony miesz-
kañ. Skoñczy³o siê to dramatycznie Ÿle, bo stanê³o
w³aœciwie na liczbie sto tysiêcy. Nomen omen, jak
pamiêtam, wówczas w wywiadach podawano
przyk³ad Grecji, która rzeczywiœcie w stopniu sza-
lonym budowa³a mieszkania, ale przyk³ad ten,
jak wiadomo, jest… Zatem to nawo³ywanie by³o
obci¹¿one podwójnym b³êdem. Nie mo¿na te¿ wy-
chodziæ…

Rz¹d Platformy Obywatelskiej nie obiecywa³
wiele, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e mechanizmy, które
stosuje lub ich stosowanie zapowiada minister
Styczeñ, s¹ odejœciem od tej ustawy, która prze-
cie¿ w gruncie rzeczy dawa³a ograniczone mo¿li-
woœci, bardzo ograniczony dostêp do mieszkañ,
bo ich uzyskanie by³o mo¿liwe tylko na rynku dro-
g¹ kapita³ow¹. Rz¹d wprawdzie stosowa³ doœæ du-
¿e kredyty, ale w sumie – jak zapewnia³ nas mini-
ster Styczeñ i to jest wiarygodne – na przestrzeni
piêciu lat obowi¹zywania skorzysta³o z tego zale-
dwie sto jedenaœcie tysiêcy rodzin. Zatem nie roz-
wi¹zuje to problemu, zwa¿ywszy na fakt, ¿e budu-
je siê ma³o, trzy mieszkania na tysi¹c mieszkañ-
ców.

Mieszkañ w ogóle jest ma³o, bo oko³o dwustu
piêædziesiêciu czy dwustu siedemdziesiêciu na
tysi¹c mieszkañców. Pos³ugiwanie siê statystyk¹
nie jest mo¿e najlepszym argumentem, niemniej
jednak mówiê o porównaniach z krajami Unii Eu-
ropejskej, bo do tego prowokuje mnie ta dekora-
cja. Jesteœmy w Europie, obowi¹zuj¹ wzorce eu-
ropejskie. S¹ tu oczywiste szlagiery, mówimy
o Szwecji i Niemczech, gdzie budowano i zaspoko-
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jono z nadwy¿k¹ potrzeby mieszkaniowe w jesz-
cze trudniejszej sytuacji ni¿ jest teraz w Europie,
no a szlagierem 2009 r. jest to, ¿e Francja chce za-
pewniæ dach nad g³ow¹ wszystkim, którzy maj¹
prawo do legalnego pobytu we Francji.

Myœlê, ¿e to jest uzasadnione i, powiedzia³bym,
korzystne z punktu widzenia potrzeb polskiej ro-
dziny i w ogóle pañstwa polskiego. Proszê sobie
wyobraziæ, co by siê dzia³o, gdyby Zachód tych
programów nie realizowa³. Wówczas nasi praco-
wnicy nie mogliby tam pracowaæ, bo nie mieliby
gdzie mieszkaæ, lub mogliby pracowaæ, ale za bar-
dzo wysok¹ cenê najmu mieszkania.

Myœlê, ¿e trzeba te¿ zadaæ takie pytanie. Jeœli
w sytuacji takiego przyrostu naturalnego w Pol-
sce bêdzie brakowa³o mieszkañ, to czy ci, którzy
maj¹ przyjechaæ do nas do pracy, wspomóc pol-
sk¹ gospodarkê, znajd¹ odpowiednie warunki
chocia¿by mieszkaniowe. Jest to wa¿ne zagadnie-
nie, dlatego poœwiêcam mu swoje wyst¹pienie.

Jednoczeœnie trzeba przyj¹æ, ¿e przemiany,
które mia³y miejsce w Polsce, zw³aszcza has³o „ro-
dzina na swoim”, spowodowa³y, ¿e jesteœmy w do-
brej sytuacji, ¿e 70% obecnych rodzin, które ¿yj¹
i pracuj¹, to szczêœliwie w³aœciciele mieszkañ. To
jest szczêœcie, które na przyk³ad nie dotyczy tak
rozwiniêtych pañstw, jak USA i Kanada, gdzie no-
men omen wybuch³ kryzys, kryzys finansowy,
mamy tego pok³osie, w³aœnie wokó³ spraw miesz-
kaniowych, wokó³ totalnej i sztucznej akcji kredy-
towej, co oznacza, ¿e tam jest inny problem, ale to
te¿ jest problem mieszkaniowy. Trzeba temu po-
œwiêcaæ uwagê.

Moje ograniczone mo¿liwoœci sprowokowa³y
mnie do z³o¿enia trzech poprawek, do których po-
parcia namawiam Wysok¹ Izbê. Na jedn¹ pan mi-
nister szczêœliwie odpowiedzia³, choæ w komisji ro-
dziny niektórzy to niestety blokowali, tê oczywist¹
oczywistoœæ, ¿e nie mo¿na tego pozostawiæ rynko-
wi, zw³aszcza rynkowi, który jest przecie¿ rynkiem
kapita³owym i który wtedy buduje czy nawet spe-
kuluje, kiedy to mu siê op³aca lub bardzo op³aca.
A to przecie¿ nie zawsze musi byæ zgodne, tak na-
prawdê nigdy nie jest zgodne z potrzebami zwyk-
³ych mieszkañców. Dowodem na to jest fakt, ¿e
mamy nadwy¿kê mieszkañ, ale wysoka bariera ce-
nowa nie pozwala tej nadwy¿ki zmniejszyæ, mimo
dzia³añ rz¹du. A twierdzê jako cz³owiek bywa³y
w sprawach, powiedzmy, budowy, remontów, ¿e ta
cena jest wygórowana. Dlatego d¹¿enia rz¹du, któ-
ry chce uruchomiæ swojego rodzaju platformê kon-
kurencyjn¹, upowszechniaj¹c¹ dostêp nie tylko
w oparciu o zasoby kapita³owe, spowoduj¹ zbicie
tej wysokiej ceny, wierzê w to, zw³aszcza w takich
oœrodkach wielkomiejskich jak Warszawa, Wroc-
³aw, a mo¿e nawet w Bydgoszczy.

Namawiam Wysok¹ Izbê i pana ministra do
przyjêcia trzech poprawek. Mianowicie kontro-

wersyjna jest sprawa, o której mówi³ tu chyba se-
nator Knosala, definicji, notabene rzeczywiœcie
zaczerpniêtej z prawa podatkowego. Ona jest s³u-
szna z punktu widzenia prawa podatkowego, tyle
¿e, Panie Ministrze, w prawie podatkowym nie ma
granicy trzydziestu piêciu lat. Jeszcze raz dowodzê,
¿e ten zapis fizycznie nie pozwala osobom samotnie
wychowuj¹cym dzieci, o ile te dzieci maj¹ wiêcej ni¿
dziesiêæ lat, skorzystaæ z kredytu preferencyjnego.
Jeœli przyjmiemy, ¿e to samotne wychowywanie to
jest wychowywanie ma³oletnich lub dzieci do lat
dwudziestu piêciu, jeœli studiuj¹, s¹ w seminarium
b¹dŸ gdzie indziej, i dodamy tê granicê trzydziestu
piêciu lat, to prosty rachunek wskazuje, ¿e bêd¹ to
tylko osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, które
maj¹ dzieci nie starsze ni¿ dziesiêæ lat. Z mocy defi-
nicji nie o to chyba w tej ustawie chodzi, a pomijam
ju¿ ich sytuacjê bytow¹.

Druga poprawka, jak s³yszê, szczêœliwie zosta-
³a tu ju¿ zrealizowana. Chodzi o to, ¿e rz¹d przed-
stawi parlamentowi zamierzenia, do których –
choæ sam podj¹³ tê inicjatywê – jest zobowi¹zany
rezolucj¹ Sejmu, taka jest prawda. Rezolucja na-
wo³uje do tego, aby po tym programie, po progra-
mie, powiedzia³bym, ograniczonym, nast¹pi³o
rozwiniêcie w postaci innych form. Cieszê siê, ¿e
rz¹d zamieœci³ to ju¿ nawet na stronie interneto-
wej. Wybory mog¹ spowodowaæ, ¿e ten termin…
Dlatego w tej poprawce jest on daleko zakrojony,
na koniec 2012 r. czy blisko koñca 2012 r, to zale-
¿y od poprzedniej poprawki, i jest on realny, reali-
styczny, bo zbli¿aj¹ siê wybory i nowy rz¹d mo¿e
mieæ inne preferencje.

Trzecia poprawka powoduje unikniêcie ta-
kich… Powiedzia³bym, ¿e nie wywo³uje ona wiel-
kich skutków bud¿etowych, ale prawd¹ jest, ¿e
ten bud¿et powiêksza. Mianowicie mamy tak¹ sy-
tuacjê, skrajn¹. Wdowiec w wieku trzydziestu
szeœciu lat zamierza – i dobrze, i nawet obowi¹zek
chrzeœcijañski nakazuje – zawrzeæ kolejny
zwi¹zek ma³¿eñski z m³odsz¹ osob¹. Jest szczêœli-
we ma³¿eñstwo, tyle tylko, ¿e jedynie partnerka,
¿ona ma mniej ni¿ trzydzieœci piêæ lat albo m¹¿ ma
mniej ni¿ trzydzieœci piêæ lat. Ta rodzina nie sko-
rzysta z kredytu preferencyjnego. Oczywiœcie nie
bêdê napomyka³ o rozwiedzionych, bo nie jest to
kategoria mile przeze mnie widziana, czy te¿ o je-
szcze innych przypadkach, które ju¿ w ogóle nie
s¹ przeze mnie widziane. Niemniej jednak wydaje
siê, ¿e uwzglêdnienie tej poprawki spowoduje, ¿e
z kredytu bêd¹ mog³y skorzystaæ osoby, których
los nie g³aska³, albo osoby, którym zdarzy³o siê to,
co siê zdarza tej cywilizacji, cywilizacji demokracji
rynkowej, w której zmienia siê, Panie Ministrze,
wiek zawierania ma³¿eñstw. Ten moment siê
opóŸnia ze wzglêdu na opcjê cywilizacyjn¹, która
nak³ada obowi¹zek d³ugiego przebywania w ³aw-
kach szkolnych i studenckich.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, dziesiêæ minut ju¿ minê³o.)
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Pan marsza³ek studiowa³, wiêc dobrze wie, ¿e
dopiero w wieku lat dwudziestu piêciu, zw³aszcza
m³odzieniec…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, czas min¹³.)

…zaczyna pracowaæ, a póŸniej myœleæ
o ma³¿eñstwie. Ta granica trzydziestu piêciu lat
przyjêta z okresu komunistycznego nie kojarzy
siê najlepiej. S³uchaj¹c pana marsza³ka, na tym
koñczê argumentacjê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Og³aszam pó³godzinn¹ przerwê, do godzi-

ny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59
do godziny 12 minut 31)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie!
Wznawiam obrady.
Jak rozumiem, pan senator Rulewski by³ ostat-

nim mówc¹ przed przerw¹. W zwi¹zku z tym na-
stêpnym mówc¹ jest pan senator Kaleta. I przygo-
towuje siê pan senator Owczarek. Proszê szukaæ
senatora Owczarka… O, jest! Senator Owczarek
w³aœnie wchodzi.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo… Nie wiem, czy tak mo¿na teraz

powiedzieæ, bo jeszcze mi siê nie zdarzy³o przema-
wiaæ do tak „licznego” audytorium; ale to zawsze
warto uczyniæ, chocia¿by po raz pierwszy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan marsza³ek nie by³ obecny w czasie wy-

st¹pienia pana senatora Rulewskiego… Muszê
powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e pan w pewien
sposób zaczyna mnie martwiæ…

(Senator Jan Rulewski: Bo wyjdê, jak pan bê-
dzie tak mówi³.)

Ja po prostu przestajê pana rozumieæ. W swoim
wyst¹pieniu by³ pan ³askaw powiedzieæ, ¿e w po-
przednich latach system komunistyczny w Polsce
budowa³ jakieœ absurdalne pomys³y, w swoim za-
³o¿eniu oczywiœcie, mieszkania dla ka¿dego. Z tej
pana wypowiedzi wynika³oby, ¿e w³aœnie obecna
ekipa rz¹dz¹ca idzie w kierunku odwrotnym: ¿a-
dnego mieszkania dla nikogo. Takie mo¿na by³oby
odnieœæ wra¿enie. Ale, proszê pañstwa, do rzeczy.

(Senator Andrzej Owczarek: Jak kto rozumie,
tak gada.)

Tak, Panie Senatorze Owczarek. Pan stwier-
dzi³, ¿e jak kto rozumie, tak gada, taka tego istota

w³aœnie. Ja powiem szczerze: pan komentuje tak,
jak pan to rozumie, czyli wcale.

Ale, proszê pañstwa, wracajmy do przedmiotu
ustawy. Pracuj¹c w komisji rodziny, ale przecie¿
tak¿e i w ogóle w Senacie, najbardziej pochylamy
siê, zw³aszcza w³aœnie w tej komisji, nad ustawa-
mi dotycz¹cymi bezpoœrednio funkcjonowania
polskiej rodziny. Jestem g³êboko o tym przekona-
ny, ¿e to jest kolejna ustawa, która tworzy niejako
pakiet, jaki obecna koalicja rz¹dz¹ca nam tu fun-
duje, jaki nam podsuwa, a to jest taka ustawa
dzia³aj¹ca przeciw polskiej rodzinie, taka ustawa
antyrodzinna. Proszê pañstwa, jak inaczej na-
zwaæ ustawê zamykaj¹c¹ bardzo dobrze funkcjo-
nuj¹cy program, z którego skorzysta³o bardzo
wiele osób, ustawê, która zamyka ten program
„Rodzina na swoim”, jakkolwiek go nazwiemy, bo
rozumiem, ¿e pañstwo mo¿ecie mieæ swego rodza-
ju alergiê polegaj¹c¹ na tym, ¿e wszystko, co Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ stworzy³o, nazwa³o itd., jest
czymœ z³ym. Ja to rozumiem, ale przecie¿ wystar-
czy³oby tylko w jakiœ sposób to przekwalifikowaæ
i niechby siê to mog³o „bujaæ” dalej, bo przecie¿
wszyscy tu na tej sali siê zgadzamy, ¿e by³ to pro-
gram bardzo potrzebny. Pan senator Rulewski
w swoim wyst¹pieniu powiedzia³, ¿e mieszkanie
jest czymœ najwa¿niejszym dla nowo powsta³ej ro-
dziny. To jest prawda oczywista, o tym siê nie dys-
kutuje. W zwi¹zku z tym pytanie: gdzie jest logika
w tym, ¿e siê to zamyka, gdzie jest logika w tym, ¿e
siê chce z takim programem walczyæ?

Kolejna sprawa, o której pañstwo mówicie w tej
ustawie, i tu akurat siê z panem senatorem zga-
dzam: mówi pan, ¿e nie wszystkie zwi¹zki – a przy-
najmniej ja to tak odczytujê – mu siê podobaj¹,
i niekoniecznie chcia³by, ¿eby one funkcjonowa³y.
Dobrze by³oby, Panie Senatorze, zachowaæ kon-
sekwencjê w tym, co siê mówi, i ewentualnie za-
wsze popieraæ takie sprawy naturalne, oczywiste,
o których mieliœmy okazjê mówiæ chocia¿by na po-
przednich posiedzeniach Senatu. Dobrze by³oby
byæ konsekwentnym. I kto jak kto, ale pan – ja to
wiem – jest w stanie to zrobiæ. Rzadko który z sena-
torów Platformy jest w stanie to zrobiæ, ale pan, jak
siê pan dobrze wyœpi, jest w stanie to zrobiæ.

Proszê pañstwa, wracajmy do ustawy. Chcê
powiedzieæ o jeszcze jednej sprawie: wiele mówi³o
siê tu o tak zwanych singlach…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie mówmy tak…)
(Senator Tadeusz Gruszka: Nie, no co to jest za

nazwa?)
No w³aœnie, co to jest… Ale je¿eli ju¿ u¿ywamy

tej terminologii, to chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo
zgodzili siê ze mn¹, bo jest to te¿ oczywiste, ¿e le-
piej patrzeæ na duet ni¿ na singla, dlatego ¿e
z duetu zawsze mo¿e byæ trio, kwartet…

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie mów tak, bo nie
wiesz, jak to siê skoñczy³o…)

(Senator Marek Zió³kowski: Czasami singlowe
damy pik bior¹ lewy, wie pan?)
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Tak, ale na przyk³ad w deblu lepiej to wygl¹da,
Panie Marsza³ku.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, wygl¹daæ to
mo¿e…)

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, nie chcia³bym
komentowaæ g³osów z sali. Panie Senatorze Jur-
cewicz, rzeczywiœcie wa¿ne jest, aby dbaæ o wy-
gl¹d, tak powiem, ale nie ka¿dy mo¿e…

Tak wiêc, proszê pañstwa, nie chcê przed³u¿aæ,
nie chcê wdawaæ siê w takie osobiste dyskusje, bo
przecie¿ ja jestem oczywiœcie do panów dyspozycji
w kuluarach, ale pewnie trzeba bêdzie odpowie-
dzieæ na komentarze, jakie pojawi¹ siê za chwilê
odnoœnie do moich s³ów, w zwi¹zku z czym za-
strzegam sobie prawo do ponownego zabrania
g³osu, je¿eli tylko bêdzie taka potrzeba, teraz zaœ
chcia³bym, proszê pañstwa, z³o¿yæ dwie popraw-
ki. Pierwsza dotyczy skreœlenia art. 4. Rzeczywi-
œcie, ta granica wieku – trzydzieœci piêæ lat wywo-
³uje wiele kontrowersji. Ja uwa¿am, ¿e jest to pe-
wnie jakaœ radosna twórczoœæ urzêdników, którzy
wskazuj¹ na te trzydzieœci piêæ lat. Pytanie, dla-
czego nie trzydzieœci szeœæ, nie trzydzieœci siedem,
nie trzydzieœci osiem albo dlaczego nie trzydzieœci
cztery. Nie wiem, kto siê tym kierowa³, ¿e akurat
chodzi o trzydzieœci piêæ lat, nie wiem, czy jest ja-
kaœ statystyka. W zwi¹zku z tym sk³adam tê po-
prawkê. A najdalej id¹ca poprawka to wniosek
o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e ta ustawa jest z³a, ¿e jest to usta-
wa, która nie wspomaga polskiej rodziny, a prze-
cie¿ o to wspieranie nam chodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Owczarek, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Ortyl: O, taki gruby ze-

szyt?)
(Senator Tadeusz Gruszka: A to tylko dziesiêæ

minut.)

Senator Andrzej Owczarek:

Zeszyt wzi¹³em tylko po to, ¿eby siê pode-
przeæ…

(Senator Tadeusz Gruszka: Mo¿na by nim ca³¹
tê mównicê…)

…jak bêdê do panów senatorów mówi³.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Akurat moja ocena jest oczywiœcie zgo³a inna

ni¿ ocena pana Kalety. Moja ocena osi¹gniêæ Pra-
wa i Sprawiedliwoœci jest równie¿ inna: w swojej
wypowiedzi zwraca³em uwagê, ¿e ta ustawa od
momentu jej uchwalenia przez pó³tora roku fun-
kcjonowania za rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci

faktycznie prawie nie funkcjonowa³a, by³a usta-
w¹ prawie martw¹, o czym œwiadcz¹ dane doty-
cz¹ce liczby udzielanych kredytów. Wprowadzone
wtedy zaporowe wskaŸniki limitu cenowo-ko-
sztowego spowodowa³y, ¿e by³o niewielu chêt-
nych. Upowa¿nienie jednego banku do prowa-
dzenia dzia³alnoœci kredytowej spowodowa³o, ¿e
ten bank od razu zastosowa³ tak¹ prowizjê, ¿e ta
ustawa…

(Senator Piotr Kaleta: I pan to poprawi?)
Ju¿ to zrobiliœmy, Panie Senatorze. Pan tego

nie zauwa¿y³? Rozumiem, ¿e pan tego nie zauwa-
¿a, ale to poprawiliœmy.

(Senator Piotr Kaleta: I w³aœnie pan to popra-
wi³?)

I to, Panie Senatorze, poprawiliœmy w tej ka-
dencji, w której by³ pan senatorem, chcia³bym
panu przypomnieæ. Obydwie te rzeczy poprawi-
liœmy i dziêki temu ta ustawa zaczê³a funkcjo-
nowaæ. Od kilku tysiêcy w 1996 r., dziesiêæ ty-
siêcy w 2007 r., w tej chwili zosta³o udzielonych
³¹cznie oko³o stu dwunastu tysiêcy kredytów.
A wiêc faktycznie ta ustawa zaczê³a funkcjono-
waæ. S¹dzê, ¿e do koñca obowi¹zywania tej
ustawy dojdziemy jeszcze co najmniej do tych
stu piêædziesiêciu tysiêcy kredytów, i to jest
wa¿na sprawa.

Chcia³bym, proszê pañstwa, zwróciæ jeszcze
uwagê, ¿e oprócz tego s¹ inne mo¿liwoœci uzys-
kania w³asnego mieszkania przez osoby, które
maj¹ zdolnoœci kredytowe. Ja osobiœcie po
uchwaleniu tej ustawy w 2006 r. radzi³em mojej
córce i ziêciowi, ¿eby koniecznie zbudowali dom
do 140 m2 i ¿eby koniecznie wziêli ten kredyt. Po-
s³uchali ojca, zbudowali dom o powierzchni
140 m2, ale wziêli kredyt hipoteczny we fran-
kach. I do tej pory sobie tê decyzjê chwal¹, bo tak
jest taniej. Tak ¿e s¹ ró¿ne mo¿liwoœci uzyskania
tego. Poza tym…

(Senator Piotr Kaleta: Szczególnie teraz, Panie
Senatorze…)

Myœlê, ¿e jakby pan chcia³ podyskutowaæ kon-
kretnie, to ja jestem gotów, ale nie wiem, czy pan
posiada odpowiedni¹ wiedzê.

Proszê pañstwa, poza tym…
(Senator Piotr Kaleta: Panie Senatorze, pan te¿

mi przeszkadza³.)
…w tej ustawie s¹ pewne zapisy, w których,

moim zdaniem, przedobrzyliœmy. I to my przedob-
rzyliœmy. Propozycja tych bardzo wysokich limi-
tów cenowych spowodowa³a, ¿e czêœæ osób walkê
o pierwsze mieszkanie stoczy³a w apartamentow-
cu w centrum miasta, a nie o to chyba nam cho-
dzi³o. I takie rzeczy oczywiœcie wymaga³yby po-
prawienia.

Proszê pañstwa, myœlê, ¿e grup¹ spo³eczn¹,
któr¹ siê do tej pory zajmowaliœmy, zajêliœmy siê
w sposób nale¿yty, bo sto piêædziesi¹t tysiêcy kre-
dytów to, wbrew pozorom, nie jest ma³o. W tej
chwili musimy zaj¹æ siê innymi grupami, które
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w jeszcze mniejszym stopniu staæ na to, ¿eby mieæ
w³asne mieszkanie. Proszê pañstwa, co do…

(Senator Piotr Kaleta: Po pierwsze staæ ich na
dzieci, a mieszkania s¹ ostatnie.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê pana bardzo… Ju¿ pi¹ty raz zabra³
pan g³os, chyba tematy siê ju¿ wyczerpa³y.)

Proszê pañstwa, poza tym chcê zwróciæ uwagê
na to, ¿e singiel to jest cz³owiek. Singiel, o którym
mówimy na tej sali, jest cz³owiekiem. Zreszt¹ wo-
la³bym tego s³owa nie u¿ywaæ w stosunku do lu-
dzi, bo u¿ywam go, proszê pañstwa, podczas gry
w karty, jak gram w bryd¿a. Myœlê, ¿e tym osobom
tak¿e musimy zapewniæ jak¹œ pomoc i to jest chy-
ba bezdyskusyjne. Znaj¹c mojego kolegê, senato-
ra Ortyla, wiem, ¿e on siê ze mn¹, proszê pañstwa,
zupe³nie zgadza.

Tak wiêc ze spokojem bêdê g³osowa³ za t¹ usta-
w¹. Myœlê, ¿e i ja, i wszyscy moi koledzy bêdziemy
pilnowali, aby rz¹d, który bêdzie po wyborach,
w dalszym ci¹gu zajmowa³ siê problematyk¹ mie-
szkaniow¹, i to nie tylko w stosunku do osób, któ-
re maj¹ zdolnoœæ kredytow¹, ale tak¿e w stosun-
ku do innych osób. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przy³¹czyæ siê do senatorów, którzy,

niestety, nie s¹ zafascynowani t¹ ustaw¹. Myœlê, ¿e
pierwsz¹ z zasadniczych przyczyn takiej mojej oce-
ny nie jest to, ¿e oczywiœcie j¹ wygaszamy, bo to je-
szcze nie jest problem, ale okolicznoœæ, ¿e tym, któ-
rzy w przysz³oœci chcieliby z takiej pomocy – z tej
czy z innej – skorzystaæ, po prostu nie proponuje-
my konkretnej ustawy, która by do tego prowadzi-
³a. To, ¿e jest pewna zapowiedŸ w pracach rz¹do-
wych, w planach, w programach, to oczywiœcie te¿
bardzo dobrze, jednak by³oby najlepiej, ¿ebyœmy
mieli do czynienia jednoczeœnie i z wygaszeniem,
i z wprowadzeniem nowej ustawy. Myœlê, ¿e to nie
jest jakiœ wielki problem, a tego oczywiœcie tutaj
nie ma. St¹d uwa¿am, ¿e nowelizacja nie stanowi
dobrej wiadomoœci dla ludzi m³odych, którzy chc¹
pozyskaæ w³asne lokum, posiadaæ je na w³asnoœæ,
mieszkaæ w nim i oczywiœcie rozwijaæ w nim swoj¹
rodzinê.

Moim zdaniem, fascynacja niektórych senato-
rów t¹ nowelizacj¹ jest na pewno nieuzasadniona.
Ta ustawa ze swoim poszerzonym tytu³em te¿ ma
charakter propagandowy, co jest cech¹ dzia³añ
obecnego rz¹du, obecnej koalicji. Ci¹gle jeszcze
mamy do czynienia z pos³ugiwaniem siê ró¿nego
rodzaju instrumentami PR-owskimi. Myœlê, ¿e

rozszerzaj¹c te zapisy o osoby samotne nie zmie-
niamy tego w kierunku docenienia pe³nej rodziny
– to bowiem powinna byæ nasza preferencja, to po-
winna byæ g³ówna cecha naszego dzia³ania. Oczy-
wiœcie w kontekœcie gro¿¹cej nam katastrofy de-
mograficznej ca³y czas s³yszymy o trosce, jednak
jest to troska, która nigdy nie przek³ada siê na
faktyczne dzia³ania. I oczywiœcie ta ustawa jest te-
go dowodem. I nie mam tu na myœli zapisów doty-
cz¹cych osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, bo
one rzeczywiœcie potrzebuj¹ wsparcia.

W zwi¹zku z tym, ¿e w mojej ocenie sam zabieg
polegaj¹cy na rozszerzeniu tytu³u tej ustawy jest
nieprawid³owy, a tak¿e z tej przyczyny, ¿e oczywi-
œcie rodzina nie jest osob¹, zg³aszam poprawkê,
która ten tytu³ zmieni. Proponujê wiêc wyrazy „ro-
dzin i innych osób w nabywaniu” zast¹piæ wyra-
zami „nabywania”. Bêdzie to mówi³o o nabywaniu
mieszkañ w ogóle, nie bêdzie te¿ zaciera³o i fa³szo-
wa³o tytu³u oraz paragrafów, które w tej ustawie
s¹ zapisane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Przemówienia w dyskusji do protoko³u z³o¿yli

senatorowie: Iwan, Grzyb, Knosala, Bisztyga
i Jurcewicz*.

Dwie osoby z³o¿y³y poprawki legislacyjne, pan
senator Kaleta i pan senator Gruszka.

I teraz w takim razie pan senator Ortyl. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Ja te¿ z³o¿y³em.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Rulewski te¿ chyba.)
Rulewski? Przepraszam, w takim razie nie by-

³em tego œwiadom, nie mam tu tego zaznaczonego.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ja nie dosta-

³am tej poprawki.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Mo¿e nie zd¹¿y³ z³o-

¿yæ.)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Ale ja nie do-

sta³am poprawki.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Dyskusja przecie¿

jest zamkniêta.)
(Senator Jan Rulewski: Nie… Dyskusja jest za-

mkniêta, ale zg³oszonych poprawek by³o ma³o.)
A zosta³a zg³oszona?
(SenatorJanRulewski:Mówi³emotymwdebacie.)
No, je¿eli pan senator zg³osi³ j¹ podczas debaty,

to trzeba by³o daæ mi j¹ do rêki.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie wiem, czy by³o ich

ma³o, ale trzebaby³opoprawkêprzekazaæ,Janku.)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Tak, trzeba j¹

przekazaæ.)
Panie Senatorze, proszê siê poprawiæ i z³o¿yæ

poprawkê.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
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Gdzie jest ta poprawka?
(Senator Jan Rulewski: W dziale legislacyjnym

te¿ jest.)
Proszê pañstwa, jeszcze raz. Wnioski o charak-

terze legislacyjnym z³o¿yli senatorowie: Rulewski,
Kaleta, Ortyl i Gruszka.

Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym chcê zapytaæ, czy przedstawi-

ciel rz¹du w tym momencie chcia³by siê odnieœæ…
Rozumiem, ¿e bêdzie musia³o odbyæ siê posie-

dzenie komisji, poniewa¿ komisje przedstawi³y
odmienne wnioski legislacyjne.

Tak wiêc proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o od-
bycie posiedzenia i, oczywiœcie, o przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê, Panie Ministrze, za obecnoœæ z nami
w tym punkcie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy
kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Tekst ustawy jest w druku nr 1248, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 1248A.

I pan senator Gruszka. Proszê, do boju! Proszê
przedstawiæ sprawozdanie komisji.

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie wiem, czy to jest
wa¿ne, ale nie mamy tu przedstawiciela rz¹du.)

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jest na kory-
tarzu.)

Proszê wezwaæ i – mo¿e powiem tak – przytran-
sportowaæ tutaj przedstawiciela rz¹du.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia, które
odby³o siê 10 czerwca.

Wspomniana ju¿ przez pana marsza³ka ustawa
o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz
ustawy o transporcie drogowym nowelizuje usta-
wy: z 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz
z 2001 r. o transporcie drogowym. Dostosowuje
tym samym nasze krajowe przepisy do postano-
wieñ decyzji Komisji nr 2009/959/UE.

Nowela wprowadza obowi¹zek pos³ugiwania siê
nowym wzorem zaœwiadczenia dokumentuj¹cego
dzia³alnoœæ kierowcy. W obecnym zapisie by³y trzy
warunki, które powinny byæ zapisane w tym za-
œwiadczeniu, a kolejne trzy s¹ dodawane w tej no-
welizacji. Mianowicie w przypadku, gdy kierowca
mia³ czas wolny od pracy, wykonywa³ inn¹ pracê
ni¿ prowadzenie pojazdu i pozostawa³ w gotowoœci
do wykonywania pracy, powinno to zostaæ umie-
szczone w odpowiednim zaœwiadczeniu.

W trakcie dyskusji nad ustaw¹ by³a konieczna
interpretacja i rozszerzenie niektórych pojêæ.
Szczególn¹ dyskusjê wywo³a³ zapis mówi¹cy, ¿e
kierowca wykonuje inn¹ pracê ni¿ prowadzenie
pojazdu. W takim potocznym znaczeniu mo¿na
pomyœleæ, ¿e pracuje on wtedy u innego pra-
codawcy, lub, jak to czêsto bywa, na czarno,
a o czym pracodawca wysy³aj¹cy go za kierownicê
nie wie. To zosta³o uœciœlone, dyskutowaliœmy
o tym. Dla wyjaœnienia powiem, ¿e t¹ czynnoœci¹
inn¹ ni¿ praca miêdzy innymi jest: za³adunek,
roz³adunek, pomaganie pasa¿erom we wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu, sprz¹tanie, konserwacja
techniczna. Tak wiêc, jak ju¿ powiedzia³em, nie
jest to zwi¹zane z prac¹ wykonywan¹ na czarno,
o której i tak pracodawca nie mia³by mo¿liwoœci
siê dowiedzieæ. By³y dyskutowane tak¿e inne po-
jêcia, zastanawiano siê i nad tym, co to znaczy
czas wolny od pracy i odpoczynek.

Kolejne rozszerzenie tej ustawy obejmuje okre-
sy, w których kierowca nie prowadzi³ pojazdu, nie
wykonywa³ innej pracy lub nie by³ dyspozycyjny,
nie by³ na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie
wypoczynkowym, chodzi te¿ na przyk³ad o okresy
czêœciowego bezrobocia, strajków lub blokad. Po
wyjaœnieniu sobie tych w¹tpliwoœci komisja przy-
jê³a wniosek legislatora. To oczywista poprawka –
jak to sam minister stwierdzi³, chochlik wdar³ siê
do ustawy na etapie prac od Sejmu do Senatu –
rozszerzaj¹ca wykaz, wyliczenie tego, co podczas
wykonywania przewozu drogowego, w trakcie od-
bywania takiej pracy, kierowca pojazdu samo-
chodowego ma mieæ rejestrowane. Zabrak³o tego,
co powinno byæ tak¿e rejestrowane oprócz prêd-
koœci jazdy, czasu postoju, ale w wyniku tego, co
przed chwileczk¹ powiedzia³em… No, nie dopisa-
no tam czasu jazdy. I z t¹ poprawk¹ komisja siê
zgodzi³a.

Rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie uchwa³y
wraz z t¹ poprawk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Jest pytanie Jana Rulewskiego, cz³onka Rady
Ochrony Pracy, który razem z innymi jej cz³onka-
mi, maj¹c du¿e w¹tpliwoœci, bo nie ma mo¿liwoœci
kontroli czasu pracy kierowców, którzy czasem
wykonuj¹ pracê kierowców dwojako, poza cza-
sem, powiedzia³bym, poza normami ustawowej
dzia³alnoœci… Bo albo pracuj¹ u drugiego praco-
dawcy, czego nie zg³aszaj¹ pierwszemu, albo pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwan¹ transpor-
tem – a wszyscy obywatele maj¹ prawo do prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Czy ustawa roz-
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strzyga ten dylemat? Chodzi o to, aby kierowcy po
wytê¿onej pracy nie tylko mieli czas wolny, ale
i odpoczywali przed nastêpn¹ prac¹ zwi¹zan¹
z jazd¹, z transportem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawo-
zdawcy? Nie. Listê pytañ zamykam.

Panie Senatorze?

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W¹tpliwoœci pana senatora Rulewskiego s¹

to¿same z tymi, które mia³em w trakcie prac ko-
misji. I tutaj nie otrzyma³em zadowalaj¹cej odpo-
wiedzi. Ministerstwo, które wnosi o te zmiany, nie
jest w stanie wyegzekwowaæ tego, o czym pan po-
wiedzia³. Chodzi o pracê u innego przedsiêbiorcy
czy te¿ prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci. Dlatego
punkt, o którym wspomnia³em, ¿e budzi³ moje
kontrowersje w trakcie prac komisji, jest to¿samy
w³aœnie z tym, co powiedzia³ pan senator. Tego,
¿eby ten kierowca wykonywa³ inn¹ pracê ni¿ pro-
wadzenie pojazdu, nie jesteœmy w stanie wyeg-
zekwowaæ. No, chyba ¿e pan minister wyrobi³ so-
bie inne zdanie na ten temat od momentu, kiedy
by³o posiedzenie komisji, do dzisiaj… Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d jest reprezentowany przez Ministerstwo
Infrastruktury.

Witam pana ministra Tadeusza Jarmuziewi-
cza. Panie Ministrze, czy chcia³by pan coœ rzec?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jestem, powiedzmy,
trochê wyrwany z kontekstu… Gdyby pan senator
Rulewski zechcia³ powtórzyæ pytanie, to chêtnie
siê do niego odniosê.)

W takim razie pan senator bêdzie powtarza³,
a ja pana ministra poproszê tutaj do siebie.

Proszê, Panie Senatorze. Mo¿e pan powtórzyæ
pytanie do pana ministra, bo myœlê, ¿e…

Senator Jan Rulewski:

Pytanie, czy po drodze zd¹¿y zastanowiæ siê
nad t¹ ustaw¹… Ale, Panie Ministrze, wierzê
w pañskie zdolnoœci.

Panie Ministrze, jest to problem Pañstwowej
Inspekcji Pracy, ale i nas wszystkich, wszystkich
u¿ytkowników dróg, tak¿e pasa¿erów. Mianowi-
cie kierowcy, korzystaj¹c ze swobód demokraty-

cznego pañstwa, pracuj¹ jako kierowcy. Wszelkie
dyrektywy ograniczaj¹ ten czas pracy, jednak¿e
kontroli nie jest poddany czas wolny czy te¿ czas
odpoczynku po zasadniczej pracy. A kierowcy
mog¹ go spo¿ytkowaæ dwojako: albo zatrudniæ siê
u drugiego pracodawcy jako kierowcy, albo w ra-
mach przys³uguj¹cych swobód podj¹æ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, samozatrudnienie i prowadziæ
w³asny transport. Czy ustawa przeciwdzia³a tym
skutkom? W koñcu chodzi o to, ¿eby pomyœlane
rozwi¹zania mog³y zwiêkszyæ bezpieczeñstwo na
drogach, za które odpowiedzialne jest pañstwo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Panie Senatorze, pan mówi o rodzaju ³amania
prawa, prawda? Ustawa o czasie pracy kierowców
mówi o czasie pracy kierowcy X w przedsiêbior-
stwie, które jest jego macierzyst¹ jednostk¹, gdzie
pracuje na podstawowym etacie. Jest jednoczeœ-
nie ustawa… Bo tych przewoŸników powinniœmy
podzieliæ na kilka grup, prawda? Na przewoŸni-
ków, którzy siê sami zatrudniaj¹, i na przewoŸni-
ków, którzy je¿d¿¹ u kogoœ tam jako zatrudnieni
na etacie.

(Senator Jan Rulewski: Na umowê o pracê.)
Tak. W przypadku tych zatrudnionych na

umowê o pracê u przedsiêbiorcy sytuacjê mamy
o tyle jasn¹, ¿e jeœli bêd¹ chcieli podj¹æ pracê w in-
nym miejscu, to o tym powinien dowiedzieæ siê
pracodawca macierzysty. Nie wiem, jaki jest tutaj
zapis; odpowiem panu na piœmie. Jednak jest od-
rêbna ustawa o czasie pracy kierowców. Jak siê
pan domyœla, w kwestii czasu pracy kierowców
balansuje siê pomiêdzy ustaw¹ specjaln¹ a ko-
deksem pracy, bo to nie jest jednoznaczna sytua-
cja. Moglibyœmy powiedzieæ o pracy od 7.00 do
15.00, ale w wypadku kierowcy jest to niemo¿li-
we, bo trasy, szczególnie w transporcie miêdzyna-
rodowym… Musi to byæ regulowane w ustawie
specjalnej. Jeœli chodzi o ograniczenia, o zapisy
mówi¹ce o czasie wolnym kierowcy, to pozwoli
pan, ¿e odpowiem na piœmie, nie bêdê siê tutaj
wym¹drza³. W czasie prac komisji sejmowej ta
sprawa by³a podnoszona i wiem, ¿e pad³a rzeczo-
wa odpowiedŸ, której, pan daruje, nie potrafiê
przytoczyæ w tej chwili.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
I pan senator Jurcewicz.
Dobrze, to te dwa pytania, potem pan minister.

I zamykamy w ten sposób etap pytañ.
Proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W zwi¹zku z tym samym. Pkt 4 w art. 1 mówi

o tym samym. Dlaczego na przyk³ad w przypadku
kierowcy niezatrudnionego przez przedsiêbiorcê
obowi¹zuj¹ tylko pierwsze trzy warunki – przeby-
wa³ na zwolnieniu, przebywa³ na urlopie, mia³
czas wolny – a pozosta³e trzy nie s¹ obowi¹zkowe
do tego zaœwiadczenia? To jest pierwsze pytanie.
Byæ mo¿e trzeba bêdzie odpowiedzieæ na piœmie.

I drugie pytanie. Dlaczego, przygotowuj¹c
ustawê, nie sformalizowano tego, w jakiej postaci
ma byæ to zaœwiadczenie? Mówi siê o tym, ¿e pew-
ne dane powinny byæ. Co sta³o na przeszkodzie,
¿eby okreœliæ, ¿e bêdzie jeden taki formularz dla
wszystkich kierowców, dla wszystkich przedsiê-
biorców? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, rozumiem uzasadnienie usta-

wy, jednak mam pytanie, bo coœ zaczyna mnie
nurtowaæ. To jest kolejne zaœwiadczenie. Mo¿e
wiêc poproszê o ze dwa zdania g³êbszego komen-
tarza, w takim szerszym kontekœcie. Sk¹d taka
potrzeba, jak bardzo jest konieczne, ¿eby dok³a-
daæ kolejne zaœwiadczenia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Sk¹d w ogóle koniecznoœæ wprowadzenia tego
typu zapisów? G³ównym Ÿród³em informacji
o czasie pracy kierowców jest tachograf. Tak do-
stajemy wszelkie informacje zwi¹zane z czasem
pracy stricte, to znaczy, kiedy jecha³, kiedy nie je-
cha³, kiedy samochód sta³, kiedy samochód nie
sta³. I to jest g³ówne, podstawowe Ÿród³o informa-
cji. Rozszerzenie katalogu, które mamy tutaj, jest
spowodowane tym, ¿e tych informacji nie ma w ta-
chografie. Nie ma. W zwi¹zku z tym jest koniecz-
noœæ wprowadzenia takiego zapisu, ¿eby przed-
siêbiorca, który zatrudnia danego kierowcê, wie-
dz¹c o tym, co on robi³, móg³, dokumentuj¹c czas
pracy, zawrzeæ w zaœwiadczeniu te dane.

Z kolei ¿ywe jest pytanie senatora Jurcewicza,
dlatego ¿e mamy w tej chwili… Rozumiem, ¿e pan
nawi¹zuje na przyk³ad do wdra¿ania systemu
elektronicznego poboru op³at i systemu Kapscha.

Po wydaniu rozporz¹dzenia, gdzie definiujemy,
jakiego rodzaju informacje ma sk³adaæ kierowca
aplikuj¹cy o via boxa – chodzi o to urz¹dzenie,
które jest na pok³adzie samochodu; to na tej pod-
stawie jest deszyfrowane, którym odcinkiem p³at-
nym kierowca jecha³, a którym nie jecha³ – w mi-
nisterstwie rzeczywiœcie trwaj¹ dyskusje, czy nie
da³oby siê tego uproœciæ. W pierwszej chwili dla
szczelnoœci systemu wprowadziliœmy takie roz-
wi¹zanie, zgodnie z którym ¿¹damy od kierowcy
morza dokumentów – dzisiaj, po kilku dniach,
rzeczywiœcie mog³oby siê tak wydawaæ – o które
nie powinniœmy prosiæ. Je¿eli po analizie prawnej
siê oka¿e, ¿e mo¿na ten system uproœciæ, to na pe-
wno w ci¹gu najbli¿szych dni zostanie… To kwe-
stia nauki. Dzisiaj jest szósty dzieñ, ten system
funkcjonuje szósty dzieñ, czegoœ ju¿ zd¹¿yliœmy
siê nauczyæ po drodze.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Po drodze
i na drodze.)

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e…
A, jeszcze pan senator Gruszka chcia³ zadaæ

pytanie?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)
Przepraszam, nie zauwa¿y³em. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Ja najpierw mo¿e tak korespondencyjnie przez
pana ministra do senatora Jurcewicza… To za-
œwiadczenie istnieje, tylko rozszerzane jest o trzy
kolejne punkty… Tak ¿e to nie jest dodatkowy do-
kument, to jest ten sam, ale bêdzie rozszerzony
o trzy punkty.

A pytanie zwi¹zane ze spraw¹, któr¹ poruszy³
pan minister, jest takie: czy ten system ju¿ dzia³a?
Bo od kilku dni jest zamieszanie zwi¹zane z wpro-
wadzeniem elektronicznego systemu poboru
op³at, tak zwanego e-myta… Czy to ju¿ dzia³a tak,
jak powinno dzia³aæ? Jeœli nie, to na jakich odcin-
kach on nie dzia³a? Bo taka informacja te¿…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Nawet nie na odcinkach. Skoro spotkaliœcie siê
pañstwo z informacjami, ¿e system jest wdra¿any
w sposób budz¹cy kontrowersje, bo tak rzeczywi-
œcie jest, to wyjaœniam, ¿e umowa z wykonawc¹
systemu, z firm¹ Kapsch, zosta³a tak spisana, ¿e
dotkliwoœæ kary jest na tyle du¿a, i¿… Je¿eli
w którymœ miejscu nie s¹ pobierane op³aty, to jest
tak, umowa to gwarantuje, ¿e wykonawca syste-
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mu zwraca niepobrane uzgodnione wczeœniej
kwoty. W zwi¹zku z tym my, a raczej Krajowy Fun-
dusz Drogowy, bo tam wp³ywaj¹ pieni¹dze, nie po-
nosi tutaj ¿adnego uszczerbku. Dodatkowo 1 mi-
lion z³ codziennie p³aci wykonawca systemu. Co
prawda tu jest limit, to nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce, ale po trzech miesi¹cach zamawia-
j¹cy, czyli generalna dyrekcja, uzyskuje prawo do
rozwa¿enia mo¿liwoœci rozwi¹zania umowy w ogó-
le. Tak ¿e je¿eli chodzi o wp³ywy do bud¿etu i Krajo-
wego Funduszu Drogowego, to umowa jest tak
skonstruowana, ¿e uzgodnione wczeœniej z wyko-
nawc¹ stawki i iloœci… Rok 2010 by³, proszê pañ-
stwa, charakterystyczny pod tym wzglêdem, ¿e to
by³ rok pomiaru natê¿enia ruchu na drogach. Co
piêæ lat przeprowadzana jest taka procedura po-
miaru, aby mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e tutaj jest ta-
kie natê¿enie ruchu, a tutaj takie. W 2010 r. zmie-
rzyliœmy to natê¿enie, w zwi¹zku z tym przy podpi-
sywaniu umowy z Kapsch myœmy wiedzieli, o ja-
kich natê¿eniach mówimy. Dlatego tutaj nie ma u-
szczerbku na wp³ywach bud¿etowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu w dyskusji, ale
przemówienia do protoko³u z³o¿yli senatorowie:
Knosala, Bisztyga i Skorupa*.

Dyskusjê zamykam.
Proszê pañstwa, g³osowanie zostanie przepro-

wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Koñczymy punkt drugi.
Rozpoczynamy punkt trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze…

Panu ministrowi dziêkujê bardzo za bytnoœæ
w zwi¹zku z punktem drugim.

Jeszcze raz. Przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿eg-
ludze œródl¹dowej oraz ustawy o zmianie ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1247,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1247A.

Pan senator Iwan, sprawozdawca Komisji Go-
spodarki Narodowej, jest ju¿ gotowy.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Szanowni Pañstwo!

Przypad³o mi w udziale, i robiê to z du¿¹ przy-
jemnoœci¹, przedstawienie pañstwu sprawozda-
nia z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
które mia³o miejsce w dniu 30 czerwca 2011 r.,
w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 10 czer-
wca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej oraz ustawy o zmianie ustawy o ¿eg-
ludze œródl¹dowej.

Proszê pañstwa, mo¿e najpierw parê s³ów
o tym, czego sprawa dotyczy. Sprawa dotyczy im-
plementacji unijnej dyrektywy 2005/44/WE
z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. Mianowicie jesteœmy
zobligowani do tego, by na œródl¹dowych drogach
wodnych wprowadziæ us³ugi informacji rzecznej –
w skrócie one nazywaj¹ siê RIS i s¹ to zharmoni-
zowane us³ugi informacji rzecznej wspieraj¹ce za-
rz¹dzanie ruchem i transportem w ¿egludze œród-
l¹dowej. Chodzi miêdzy innymi o to, a¿eby zape-
wniæ, zwiêkszyæ bezpieczeñstwo tej¿e ¿eglugi,
a zarazem o to, ¿eby jakoœ zoptymalizowaæ, zwiêk-
szyæ p³ynnoœæ ruchu itd. Krótko mówi¹c, chodzi
o to, ¿eby wiedzieæ, co siê dzieje na tej wodzie, na
tych obszarach, na tych rzekach, bo to bêd¹ prze-
wa¿nie rzeki i kana³y. Dotyczy to w szczególnoœci
œródl¹dowych dróg wodnych klasy IV i wy¿szej,
które s¹ po³¹czone z drogami wodnymi klasy IV
lub wy¿szej innego ni¿ Rzeczpospolita Polska
pañstwa cz³onkowskiego. Je¿eli chodzi o Polskê,
to konkretnie dotyczy to w tej chwili stukilometro-
wego odcinka biegu dolnej Odry.

W wyniku tej nowelizacji zosta³y wprowadzone
pewne zapisy, które, z jednej strony, maj¹ na celu
wprowadziæ do dzia³ania ten¿e RIS, a z drugiej
strony, maj¹ zoptymalizowaæ koszty zwi¹zane
z jego wdro¿eniem. W zapisach ustawy, która te-
raz obowi¹zuje, w art. 47c, mówi siê o tworzeniu
Centrum RIS. To centrum docelowo mia³oby za-
trudniaæ dwadzieœcia osób. W zwi¹zku z tym, ¿e
dotyczy to niewielkiego obszaru wodnego, czyli
dolnego biegu Odry na odcinku 100 km, w tych
zmianach postanowiono, ¿e RIS bêdzie siê zajmo-
waæ dyrektor urzêdu ¿eglugi œródl¹dowej w³aœci-
wy dla tego¿ w³aœnie odcinka, czyli urzêdu
w Szczecinie. W ten sposób nie trzeba bêdzie two-
rzyæ, ¿e tak powiem, czapy w postaci ekstra dyrek-
cji, jakiejœ administracji prawnej, administracji
ekonomicznej itd., itd. i uzyska siê istotne oszczê-
dnoœci, które w tym uk³adzie kadrowym siêgaj¹
50%, czyli zak³ada siê, ¿e bêdzie to mo¿na zreali-
zowaæ za pomoc¹ dziesiêciu, a nie dwudziestu
osób. Drug¹ zalet¹ wprowadzanych zmian jest to,
¿e ten wydatek nie bêdzie jednorazowy, tylko bê-
dzie roz³o¿ony na lata, do roku 2020 – te kwoty bê-
d¹ siê zwiêkszaæ. Globalna kwota zwi¹zana
z wprowadzeniem tego systemu to jest oko³o
41 milionów z³.

Co to jest za system? To jest system teleinfor-
matyczny dzia³aj¹cy w ten sposób, ¿e odpowied-
nie urz¹dzenia na jednostkach p³ywaj¹cych za
pomoc¹ stacji bazowych bêd¹ mog³y odbieraæ po-
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trzebne im informacje dotycz¹ce ró¿nych zaga-
dnieñ, na przyk³ad, nie wiem, hydrotechnicznych
czy jakichœ innych potrzebnych do bezpiecznego
i efektywnego p³ywania po tym obszarze.

Tego dotyczy ta ustawa: tworzy siê Centrum
RIS w strukturze Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej
w Szczecinie, tego regionalnego; mówi siê o tym,
jakie zadania ma do wykonania dyrektor tego
urzêdu; mówi siê o tym, ¿e inne jednostki, jakieœ
instytuty czy inne instytucje, które s¹ zwi¹zane
z ¿eglug¹ œródl¹dow¹… jakich informacji i w jaki
sposób bêd¹ udzielaæ temu dyrektorowi.

Ci, którzy bêd¹ musieli korzystaæ z tego syste-
mu, bo w³aœciwie jest taki nakaz, bêd¹ musieli
wystêpowaæ do dyrektora urzêdu o uzyskanie tak
zwanego dokumentu zgodnoœci, na podstawie
którego bêdzie dzia³a³a ta ca³a aparatura, bêdzie
wspó³pracowa³a… Zainteresowani bêd¹ musieli
z³o¿yæ odpowiedni wniosek. Za ten wniosek bê-
dzie pobierana op³ata w wysokoœci 200 z³, co po-
woduje z kolei zmianê w za³¹czniku do tej ustawy
– taka pozycja, 200 z³, tam siê pojawia – ale do ro-
ku 2020 ta op³ata bêdzie obni¿ona o po³owê. Ten
dokument, jak ju¿ mówi³em, wydaje siê na wnio-
sek u¿ytkownika RIS.

W ramach RIS bêdzie funkcjonowa³ Automaty-
czny System Identyfikacji Statków, który powinien
byæ zgodny z wymaganiami miêdzynarodowymi.

Wprowadza siê tam jeszcze inne zmiany. Na
przyk³ad w ustawie o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej, z 4 wrzeœnia 2008 r., uchyla siê pe-
wne zapisy dotycz¹ce badañ okresowych, bo ba-
dania tych jednostek bêd¹ prowadzone w inny
sposób.

I tak, proszê pañstwa, powiedzia³em pokrótce
o tym, co jest zawarte w nowelizacji. Ta ustawa
jest bardzo techniczna. Na koniec chcê jeszcze
pañstwa poinformowaæ o tym, ¿e nasza komisja
po rozpatrzeniu tej ustawy w postaci, w jakiej do-
staliœmy j¹ z Sejmu, wnosi o uchwalenie jej przez
Wysok¹ Izbê bez poprawek. Nie zg³aszamy ¿a-
dnych poprawek. Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie

ma.
(Senator Ryszard Knosala: S¹.)
A, s¹ pytania. Pan… Przepraszam.
Panie Senatorze, wobec tego proszê mêczyæ pa-

na senatora sprawozdawcê pytaniami.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy wdro-

¿enie RIS zwiêkszy ewentualnie potencjaln¹ prze-
pustowoœæ tego szlaku komunikacyjnego, a jeœli

tak, to w jaki sposób. I czy mo¿na siê spodziewaæ,
¿e ju¿ samo wdro¿enie RIS – bo tu siê nie mówi
o innych parametrach – prze³o¿y siê na wzrost za-
interesowania transportem rzecznym? Czy to jest
tylko techniczne wdro¿enie, pewne udoskonale-
nie, czy te¿ spodziewamy siê wiêkszego zaintere-
sowania, wiêkszej przepustowoœci? W ustawie
czy w uzasadnieniu – ju¿ nie pamiêtam, gdzie –
jest mowa o tym, ¿e zmniejszy siê stopieñ oddzia-
³ywania œródl¹dowego transportu wodnego na
œrodowisko naturalne. To jest oczywiste, ¿e skoro
korzystamy z transportu wodnego, to œrodowisko
naturalne jest odci¹¿one. Ale ¿eby poprzez samo
wdro¿enie RIS zmniejszy³ siê stopieñ tego oddzia-
³ywania… No, nie bardzo wiem, w jaki sposób.
Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dosyæ specjalistyczne pytania pan senator,
pan profesor, zadaje. Chcê powiedzieæ, ¿e te za-
gadnienia nie by³y przedmiotem rozmowy na po-
siedzeniu komisji. Myœlê, ¿e pani minister jest
odpowiednim adresatem tych pytañ. Sk¹din¹d
wiem, ¿e standard, do którego usi³ujemy dopro-
wadziæ na przyk³ad Odrê, jest taki, ¿e ona bêdzie
p³awna przez trzysta trzydzieœci dni w roku, ¿e
mo¿na bêdzie ni¹ p³ywaæ. Przecie¿ wiemy, ¿e
z Odr¹ s¹ problemy, szczególnie jeœli chodzi
o odcinek górny. Po powodzi z 1997 r., pomimo
programu Odra 2000, skierowania tam w sumie
chyba oko³o 100 milionów z³ na ró¿nego rodzaju
dzia³ania dotycz¹ce œluz, jazów i itd., pomimo
odtworzenia ca³ej infrastruktury, która tam by-
³a, w dalszym ci¹gu s¹ problemy. Ale jak mówiê,
to w tej chwili dotyczy tylko tych 100 km. Oczy-
wiœcie ¿e kiedyœ, ¿e tak powiem, na terenie obec-
nej Polski by³o wiêcej szlaków miêdzynarodo-
wych i pewnie do tego d¹¿ymy… Przypominam
sobie, ¿e nasz kolega, by³y senator G³owski, któ-
ry zosta³ prezydentem Pi³y, bêd¹c szefem parla-
mentarnego zespo³u do spraw dróg wodnych,
tak to siê chyba nazywa³o… Oni stawiali sobie
takie cele, ¿e doprowadzi siê do odpowiedniego
standardu na przyk³ad Wartê, Noteæ i Kana³
Bydgoski. Chodzi³o o to, ¿eby by³o po³¹czenie
z Berlina do Wis³y.

Tak ¿e ja nie jestem specjalist¹ w tej dziedzinie
i w zwi¹zku z tym nie podejmujê siê tutaj… Nie
chcê równie¿ niepotrzebnie spekulowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje przedstawiciel Minister-
stwa Infrastruktury.

Witam pani¹ minister Annê Wypych-Namiotko.

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
32 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej…

(senator S. Iwan)



Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os i odpo-
wiedzieæ na te pytania?

(G³os z sali: Nie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bar-
dzo gor¹co. Tak, odpowiem.)

Od pocz¹tku wiedzia³em, ¿e to s¹ pytania raczej
do pani minister.

Zapraszam. Ja bardzo lubiê, kiedy pani mini-
ster tu przychodzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Dziêkujê za wspó³pracê podczas procedowania

nad tym projektem i za bardzo sprawny przebieg
prac w Komisji Gospodarki Narodowej.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Kno-
sali o przepustowoœæ, powiem, ¿e bedzie tutaj
przede wszystkim taki skutek, ¿e bêdzie w³aœciwy
podgl¹d, kontrola, monitorowanie ruchu na tra-
sie, któr¹ mamy przebyæ. W ten sposób mo¿e zo-
staæ zapewniona p³ynnoœæ ruchu. Na czym to po-
lega? Powiem tak. Dzisiaj statek ¿eglugi œródl¹do-
wej dop³ywa do œluzy, ewentualnie wchodzi w ja-
kiœ tryb rozk³adu pracy tej œluzy, i dopiero wtedy
uzgadnia siê ze œluzowym… W momencie, kiedy
ma pe³n¹ informacjê na swoich urz¹dzeniach od-
biorczych – najczêœciej jest to po prostu kompu-
ter, który ma specjalny program… Przynajmniej
tak to funkcjonuje na innych statkach ¿eglugi
œródl¹dowej, na przyk³ad w Czechach czy w Niem-
czech. Kapitan takiego statku mo¿e sobie zapla-
nowaæ podró¿ zgodnie z informacjami, które na
bie¿¹co dostaje dziêki temu programowi. Program
RIS polega na tym, ¿e dostaje siê nie tylko komu-
nikaty dotycz¹ce prognozy pogody i wszystkie in-
formacje hydrometeorologiczne zwi¹zane ze sta-
nem wody, poziomem wody, si³¹ wiatru, ale tak¿e
informacje o tym, jaki jest ruch na trasie, ile stat-
ków czeka w kolejce do œluzy. I w ten sposób kapi-
tan mo¿e dostosowaæ swoj¹ jednostkê do tego,
aby w odpowiednim momencie w³¹czyæ siê w pro-
ces œluzowania. Oczywiœcie w przypadku ¿eglugi
na Odrze nie mamy nadmiernego ruchu.

Nastêpne pana pytanie dotyczy³o tego, w jaki
sposób oddzia³ywanie tego transportu bêdzie
wp³ywa³o na œrodowisko. Jak najbardziej… Za-
wsze informacja o ¿eglownoœci, o przepustowo-
œci, o tym, jak wygl¹da trasa, daje poczucie bez-
pieczeñstwa. Jeœli mamy poczucie bezpieczeñ-
stwa, to automatycznie jest nam ³atwiej plano-
waæ podró¿.

Co do zwiêkszenia ruchu na polskich rzekach,
w szczególnoœci na Odrze, to bêdzie to determino-

wane przede wszystkim poprawieniem ¿eglowno-
œci rzek, a wiêc wszystkimi inwestycjami, które s¹
w tej chwili zaprogramowane. Je¿eli chodzi o gór-
n¹ Odrê, to ona nie jest wcale tak najgorzej u¿eg-
lowniona. Najwiêcej problemów mamy z Odr¹
œrodkow¹ i Odr¹ graniczn¹. W zwi¹zku z popra-
wieniem ¿eglownoœci tych odcinków Odry zakon-
traktowane s¹ przede wszystkim takie inwestycje
jak Malczyce czy Racibórz, a oprócz tego popra-
wione... Te kontrakty s¹ niezale¿ne. Oprócz tego
mamy zakontraktowanych sporo inwestycji doty-
cz¹cych infrastruktury œródl¹dowych dróg wo-
dnych w rejonie Gliwic i Wroc³awia, na jazach,
œluzach. Generalnie te inwestycje opiewaj¹ na
80 milionów euro z Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i Œrodowisko” i maj¹ przede wszyst-
kim za zadanie przed³u¿yæ, ¿e tak powiem, ¿ywot-
noœæ ju¿ istniej¹cej infrastruktury. W ramach zaœ
programu wieloletniego Odra 2006 zakontrakto-
wanych jest sporo inwestycji i te inwestycje chy-
ba... Nie chcia³abym w tej chwili strzelaæ, ale dla
programu Odra 2006 zakontraktowano chyba
blisko 1 miliard z³, w szczególnoœci chodzi o za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe. Program
Odra 2006 w obecnym kszta³cie uwzglêdnia rów-
nie¿ mo¿liwoœci utrzymania ¿eglownoœci… A jeœli
w najbli¿szej przysz³oœci uda nam siê jeszcze pod-
pisaæ umowê polsko-niemieck¹ o Odrze granicz-
nej, obejmuj¹c¹ przede wszystkim uregulowanie
œrodkowego odcinka Odry, to mam nadziejê, ¿e te
trzysta trzydzieœci dni w roku i metr osiemdziesi¹t
¿eglownoœci dla Odry to bêdzie wystarczaj¹ca za-
chêta dla wszystkich przewoŸników, aby ciê¿kie
³adunki ³adowali na barki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, na pytanie, które chcê do pani

skierowaæ, czêœciowo uzyska³em ju¿ odpowiedŸ.
Chcia³bym zapytaæ w³aœnie o program Odra 2006,
o górn¹ Odrê, ale tak¿e o to, czy te dzia³ania –
mam na myœli ustawê – i z tym zwi¹zane inwesty-
cje s¹ czêœci¹ szerszego projektu dotycz¹cego za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego. To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie. Czy te zamierzenia s¹ zwi¹zane z sie-
ci¹ TNT? Mam na myœli oczywiœcie Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, ale czy pañstwo ze swojej
perspektywy dostrzegaj¹ ten problem przy podej-
mowaniu prac legislacyjnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I jeszcze pytanie pana senatora Knosali, a po-
tem poproszê o zabranie g³osu pani¹ minister.
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Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e siê wyt³umaczê, dlaczego tak zabieram

g³os. Otó¿ od szeœædziesiêciu dwóch lat mieszkam
bardzo blisko Odry, tu¿ nad Odr¹, w okolicach
Opola, i obserwujê na co dzieñ ruch na tej rzece.
Niestety, skutkiem tego, ¿e tam mieszkam, jest
te¿ to, ¿e by³em dwa razy zalany…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: PowódŸ, powódŸ
by³a, Panie Senatorze, pan nie by³ zalany.)

Tak, tak, zalany wod¹ z rzeki Odry mniej wiêcej
do poziomu 2 m.

Ale teraz ju¿ wracam do meritum. Otó¿ odnoszê
wra¿enie, takie optyczne, ¿e w³aœnie na górnym
odcinku mimo wszystko ten ruch w ostatnich la-
tach po prostu zmala³. Tak jak powiedzia³em, oce-
ni³em to tylko optycznie i chcia³bym ewentualnie
us³yszeæ potwierdzenie pani minister, czy tak rze-
czywiœcie jest.

Drugie pytanie, z którym zreszt¹ zwracaj¹ siê
do mnie tak¿e obywatele Opola i okolic. S³ysza³em
raz czy drugi, ¿e odbywa³y siê jakieœ spotkania, na
których mówiono o rozbudowie Odry pod k¹tem
po³¹czenia z £ab¹ i z Dunajem, g³ównie chodzi tu-
taj o po³¹czenie z Dunajem. Czy przez minister-
stwo s¹ prowadzone jakiekolwiek dzia³ania w tym
zakresie?

I trzecie pytanie, ono jest takie trochê retorycz-
ne: czy wed³ug pani minister te prace moderniza-
cyjne infrastruktury ¿eglugowej, które s¹ prowa-
dzone i zmierzaj¹ do tego, ¿eby to by³a droga wo-
dna tak zwanej trzeciej klasy, s¹ wystarczaj¹ce?
Bo oczywiœcie jeœli chodzi o powódŸ i dzia³ania
przeciwpowodziowe, to jak najbardziej trzeba siê
do tego przychyliæ, przecie¿ sam jeszcze dzisiaj
muszê siê zmagaæ ze skutkami tych powodzi,
czym innym jednak jest dzia³anie przeciwpowo-
dziowe, a czym innym wzrost przepustowoœci
i u¿eglugowienie Odry. Jeœli te dwie rzeczy na sie-
bie siê nak³adaj¹, to obraz staje siê niejasny. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Dziêkujê bardzo.
Odpowiadam na krótkie pytania, które dosta-

³am wczeœniej od…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …senatora

Jurcewicza.)
…pana senatora Jurcewicza. Jeœli chodzi

o program Odra 2006, to ten program w najbli¿-
szej przysz³oœci powinien prawdopodobnie
przejœæ œcie¿kê parlamentarn¹, poniewa¿ ustawa

jest nowelizowana i pe³nomocnikiem rz¹du
w przypadku tej ustawy jest wojewoda dolnoœl¹s-
ki. Ja nie pracujê nad t¹ ustaw¹ w tak szczegó³o-
wym zakresie, ale generalnie jestem absolutnie
przekonana, ¿e w³aœnie w tej nowelizacji uwzglê-
dnione zosta³y równie¿ funkcje ¿eglugowe, cho-
cia¿, jak pamiêtamy, ustawa o programie Odra
2006 ma na celu przede wszystkim zabezpiecze-
nie przeciwpowodziowe.

Nie zgadzam siê jednak z panem senatorem
Knosal¹ co do tego, ¿e te dwie sprawy s¹ czymœ zu-
pe³nie odmiennym i siê wzajemnie wykluczaj¹ lub
nie s¹ ze sob¹ zgodne, poniewa¿ zabezpieczenia
przeciwpowodziowe wymagaj¹, aby rzeka równie¿
mia³a odpowiedni¹ przepustowoœæ. Jeœli chodzi
o szczególne zabezpieczenie przeciwpowodziowe
w okresach zimy, kiedy to gwarantem tego zabez-
pieczenia jest lodo³amanie i kiedy musimy wpu-
œciæ lodo³amacze, które wymagaj¹ g³êbokoœci co
najmniej metr szeœædziesi¹t, to rozumie siê samo
przez siê, ¿e jak nie bêdzie w³aœciwej g³êbokoœci
na rzece, to nie bêdzie w³aœciwego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Poza tym generalnie, kie-
dy rzeka siê rozlewa i wyp³yca, kiedy tworz¹ siê
ró¿nego rodzaju osady, wtedy automatycznie
zmniejsza siê jej przepustowoœæ i woda szybciej
rozlewa siê na obszary polderowe. A jeœli chodzi
o ¿eglownoœæ, to ona siê poprawi i ona równie¿
funkcjonuje we w³aœciwy sposób wtedy, kiedy
mamy odpowiednio uregulowane brzegi. Z kolei
regulacja brzegów pozwala zapewniæ i utrzymaæ
w³aœciw¹ g³êbokoœæ. Oczywiœcie te regulacje do-
konywane s¹ zgodnie z ca³¹ sztuk¹ regulowania
rzeki.

Jeœli chodzi o spadek ruchu na Odrze, to tak
jak powiedzia³am, jest to biznes, transport jest ge-
neralnie biznesem i, je¿eli dzisiaj nie ma pewnych
gwarancji co do ¿eglownoœci rzeki, a istnieje konie-
cznoœæ zagwarantowania w³aœciwego zabezpiecze-
nia transportu na czas, zaœ koszty transportu dro-
gowego s¹ odpowiednio ni¿sze, to trudno siê dzi-
wiæ, ¿e mimo wszystko ciê¿kie ³adunki przerzuca
siê na ciê¿arówki. Ale mam nadziejê, ¿e jakieœ zró-
wnowa¿one podejœcie do strategii rozwoju trans-
portu w Polsce powoli zmieni ten obraz.

Jeœli chodzi o u¿ycie funduszy TNT, to do tej po-
ry nie korzystaliœmy z nich podczas przeprowa-
dzania ¿adnych inwestycji na rzecz Odry. Wi¹¿e
siê to chocia¿by z tym, ¿e zastosowanie POIŒ jest
dla beneficjentów bardziej op³acalne ni¿ korzysta-
nie z funduszy TNT. Nie ma jednak takiej mo¿li-
woœci, ¿eby korzystaæ z dwóch programów jedno-
czeœnie. Ale z kolei nasza inwestycja w River Infor-
mation Services ju¿ uzyska³a akceptacjê i bêdzie
wspó³finansowana z funduszu TNT. Tak ¿e tutaj
mamy… Przepraszam, na jak¹ kwotê ¿eœmy siê…

(G³os z sali: To kwota, która bêdzie…)
Kwota bêdzie oszacowana po zamkniêciu pro-

cedur SIWZ i ca³ego projektu, ale generalnie zo-
sta³a ona zabezpieczona.
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Jeœli chodzi o pytanie pana Knosali dotycz¹ce
kana³u Odra – Dunaj – £aba, to jest ono jak naj-
bardziej zasadne, chocia¿ nie ukrywam, ¿e jest to
temat mocno wybiegaj¹cy w przysz³oœæ. Z t¹ ini-
cjatyw¹ ju¿ dwa lata temu zwrócili siê do nas bar-
dzo zdecydowanie Czesi, którzy chc¹ procedowaæ
ten projekt jako lider, s¹ jednak w pe³ni œwiadomi
tego, ¿e aby mogli liczyæ na fundusze unijne w na-
stêpnych perspektywach finansowych, musi to
byæ program miêdzynarodowy. Jest to projekt,
który w przysz³oœci pozwoli odwa¿nie po³¹czyæ te
dorzecza, zlewiska tych rzek i przeprowadzaæ
statki, oczywiœcie je¿eli zostanie zakoñczony suk-
cesem, ale w tej chwili jesteœmy umówieni, mo¿na
powiedzieæ, na wspólne dzia³anie, mamy podpisa-
ne memorandum z Czechami, do wspó³pracy za-
prosiliœmy S³owacjê i ten projekt jest procedowa-
ny zgodnie ze wszelkimi regu³ami. Wiadomo, ¿e
trzeba to w³aœciwie opracowaæ.

Je¿eli chodzi o prace na Odrze, to dziœ mo¿emy
powiedzieæ, ¿e trzecia klasa ¿eglownoœci jest real-
na. Nie wiem, czy w zakresie wszystkich niuan-
sów zapewniamy odpowiednie parametry na
przyk³ad œluz albo na ró¿nego rodzaju wira¿ach
czy zakrêtach rzeki. Ale generalnie taka jest jej
idea. I w tej dziedzinie najbardziej kompetentny
jest minister œrodowiska, który odpowiada za
funkcjonowanie i maintenance œródl¹dowych
dróg wodnych oraz za inwestowanie w ich infra-
strukturê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kleina chcia³ zadaæ pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Minister! Panie Marsza³ku! Chcia³bym za-
pytaæ o tak¹ sprawê. Omawiana ustawa, niestety,
wywo³uje tak¿e takie skutki, z których nie jesteœ-
my zadowoleni, a wiêc wzrost zatrudnienia. Pani
Minister, czy rzeczywiœcie jest konieczny ruch
w administracji zwi¹zanej z zarz¹dzaniem ¿eglu-
g¹ œródl¹dow¹? Pytam o to tak¿e dlatego, ¿e
w ostatnich latach nast¹pi³ równie¿ wzrost, i to
doœæ radykalny, biurokracji zwi¹zany z odbiorami
statków ¿eglugi œródl¹dowej. W tej chwili trudno
by³oby mi powiedzieæ, ale… Wczeœniej wystarczy³
jeden dokument, a dzisiaj trzeba mieæ ca³y plik
dokumentów, nawet w przypadku niedu¿ych je-
dnostek p³ywaj¹cych na wodach œródl¹dowych.
Czy mo¿na by³oby przy okazji wprowadzania tej
ustawy ograniczyæ administracjê, ograniczyæ biu-
rokracjê i mo¿liwie uproœciæ wszystkie procedury
zwi¹zane z przegl¹dami technicznymi itd., czy mi-
nisterstwo rzeczywiœcie to tutaj analizowa³o?
Oczywiœcie bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsze, je-

dnak przez wiele lat system funkcjonowa³ w spo-
sób, powiedzmy, uproszczony, a obecnie wymaga
siê wielu ró¿nego rodzaju dokumentów, wymaga
siê tak¿e podró¿y do ró¿nych miast po to, aby
otrzymaæ dokument dopuszczaj¹cy jednostki do
¿eglugi œródl¹dowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister?
Pan senator Wojciechowski. Proszê zadaæ py-

tanie.
Pani Minister, przekazujê…

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ta ustawa dotyczy niewielkiego fragmentu na-
szych dróg wodnych. Czy w przysz³oœci przewidy-
wane jest rozszerzenie tego systemu na inne drogi
wodne? Jeœli tak, to prosi³bym o informacjê, jak to
by wygl¹da³o.

Druga sprawa dotyczy floty, która p³ywa po pol-
skich drogach wodnych. Czy ta flota siê zwiêksza,
czy liczba zarejestrowanych statków zwiêksza siê
czy zmniejsza, czy pojawiaj¹ siê nowe statki?

Trzecia kwestia dotyczy œluz. Ile tych œluz tam
jest i jak siê ma ta liczba do liczby wszystkich œluz
wykorzystywanych na polskich drogach wo-
dnych? Jaki to jest udzia³? I na ile to pomo¿e, bio-
r¹c pod uwagê wszystkie drogi wodne? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Tak, OK.
Pytanie pana senatora Kleiny o wzrost zatrud-

nienia. Wprowadzaj¹c tê zmianê ustawow¹, redu-
kujemy zatrudnienie zwi¹zane z zupe³nie nowym
zadaniem, jakim bêdzie obs³uga RIS. Do tej pory
nie by³o takiego systemu. RIS ma byæ takim cen-
trum kontroli ruchu statków, zobowi¹zanym do
przekazywania odpowiednich informacji za³ogom
statków lub armatorom. Do tej pory takich zadañ
w ogóle nie by³o, czyli s¹ to zupe³nie nowe zada-
nia. Tak¹ ustawê my ju¿ przyjêliœmy w roku 2009,
a zmiana wprowadzana w tej chwili… Zaraz, w ro-
ku 2009 czy 2010?

(Senator Ma³gorzata Adamczak: 2008.)
Nawet w 2008 r. A wiêc zmiana wprowadzana

w tej chwili jest zmian¹ pozwalaj¹c¹ zredukowaæ
zatrudnienie na potrzeby centrum us³ug rzecz-
nych RIS, poniewa¿ przypiszemy te zadania Urzê-
dowi ¯eglugi Œródl¹dowej w Szczecinie, nie stwo-
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rzymy osobnej jednostki bud¿etowej. Tak wiêc
trzeba zatrudniæ operatorów, którzy do tej pory
nie funkcjonowali w ogóle w administracji ¿eglugi
œródl¹dowej, ale naturalne jest, ¿e ograniczymy
siê tylko do tej komórki operacyjnej, natomiast
nie bêdziemy budowali ca³ego otoczenia niezale¿-
nej jednostki bud¿etowej, czyli obs³ugi prawnej,
administracyjnej, finansowej itd., z dyrekcj¹ czy
kierownikami w³¹cznie. Dlatego obecnie procedo-
wana zmiana wydaje mi siê optymalnym roz-
wi¹zaniem, jeœli chodzi o zupe³nie nowe zadania,
które zosta³y w tej chwili postawione przed admi-
nistracj¹ ¿eglugi œródl¹dowej.

Jeœli chodzi o biurokracjê dotycz¹c¹ dokumen-
tów niezbêdnych do przegl¹dów statków ¿eglugi
œródl¹dowej, bo chyba takie s¹ odczucia spo³ecz-
ne… Wydaje mi siê, ¿e chodzi o incydentalne
sprawy, poniewa¿ wczeœniejsza zmiana tej samej
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej wprowadzi³a tak
zwane uniwersalne zasady przegl¹dów technicz-
nych, które zosta³y opracowane w tak zwanej dy-
rektywie technicznej. My tê dyrektywê ju¿ zaim-
plementowaliœmy. I ona zobowi¹zuje statki upra-
wiaj¹ce ¿eglugê miêdzynarodow¹ na œródl¹do-
wych drogach wodnych do korzystania z tak zwa-
nego œwiadectwa ¿eglugowego miêdzynarodowe-
go, europejskiego, ale przegl¹d dla tego œwiade-
ctwa jest generalnie uproszczony. Nie zmienia siê
zakres tego przegl¹du, ale wprowadziliœmy du¿o
wiêksz¹ opcjonalnoœæ. Wczeœniej mieliœmy tylko
rezerwê. Dokumenty dla statków polskiej bande-
ry wystawia³ Polski Rejestr Statków, a konfirmo-
wa³ to póŸniej Urz¹d ¯eglugi Œródl¹dowej. Dzisiaj
polski statek mo¿e poddaæ siê ró¿nym kontrolom
czy inspekcjom technicznym, prowadz¹cym do
wydania odpowiedniego dokumentu, ale nie
zmieni³a siê zasada wydawania tych dokumen-
tów, taki sam jest obowi¹zuj¹cy termin wa¿no-
œci… Nie, nawet zosta³ przed³u¿ony termin wa¿-
noœci tych¿e dokumentów badañ technicznych.
Dziêki temu statki mog¹ p³ywaæ d³u¿ej bez dodat-
kowych kontroli. Je¿eli s¹ jacyœ niezadowoleni
z nowych przepisów, to wydaje mi siê, ¿e wynika
to z nierzetelnej informacji, poniewa¿ wprowadza-
my wiêksze mo¿liwoœci, szersz¹ gamê, wiêcej
mo¿liwoœci ró¿nych przegl¹dów, wiêcej instytucji
dopuszczonych do przegl¹du. Armator ma mo¿li-
woœæ wyboru. Ma mo¿liwoœæ wyboru, ma mo¿li-
woœæ oszacowania ceny. Dzisiaj wprowadziliœmy
po prostu konkurencyjnoœæ do tej dziedziny.
Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze kró-
tkie odpowiedzi na pytania Wojciechowskiego.)

Aha, jeszcze pan senator Wojciechowski.
Jeœli chodzi o rozszerzenie RIS, to jest to oczy-

wiœcie jak najbardziej mo¿liwe. I bêdzie mo¿liwe
w ka¿dej chwili, kiedy tylko zaistnieje taka konie-
cznoœæ, aby przekazaæ informacje RIS statkom

uprawiaj¹cym ¿eglugê na przyk³ad na górnej
Odrze czy na dolnej Odrze. Nie bêdzie ¿adnego
problemu.

Je¿eli chodzi o flotê, to proszê pamiêtaæ, ¿e pol-
ska flota œródl¹dowa jest praktycznie najwiêksz¹
flot¹ ¿eglugi œródl¹dowej w Europie. Armator Od-
ratrans po pewnych przekszta³ceniach czy zaab-
sorbowaniu niemieckiej firmy ¿eglugowej jest dzi-
siaj najbardziej konkurencyjnym armatorem
œródl¹dowym w Europie. I ma siê œwietnie. Go-
rzej, ¿e zatrudnienie czy zlecenia na transport nie-
koniecznie znajduje na naszych rzekach.

A jeœli chodzi o parametry, warunki i informa-
cje o œluzach, to jest to na tyle skomplikowana
i obszerna informacja, ¿e udzielê odpowiedzi na
piœmie, jeœli pan senator pozwoli. Dobrze? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, bo to zdecydowanie wykracza, Panie Se-
natorze, poza...

(Senator Stanis³aw Kogut: Pytanie.)
…temat ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Poza krótk¹,
prost¹ informacjê. Tak jest.)

Bardzo dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê
bardzo.)

Proszê pañstwa, dziêkujê bardzo.
Teraz moglibyœmy otworzyæ dyskusjê.
Informujê, proszê pañstwa, ¿e nikt siê do g³osu

nie zapisa³, a pan senator Ryszard Knosala z³o¿y³
swoje wyst¹pienie do protoko³u*.

W zwi¹zku z tym od razu dyskusjê zamykam.
Dziêkujê, Pani Minister.
Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-

niec posiedzenia Wysokiej Izby.
Teraz, proszê pañstwa, bêdzie jeszcze komuni-

kat, zanim przejdê do punktu czwartego. Punkt
porz¹dku obrad, czyli stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, na
proœbê ministra zostanie rozpatrzony dzisiaj po
godzinie 18.00. Tak wiêc teraz bêdzie punkt
czwarty, potem punkt szósty, a do pi¹tego wróci-
my po godzinie 18.00, w jakimœ tam dogodnym
momencie.

I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjali-
zacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbior-
stwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Tekst ustawy jest w druku nr 1251, sprawo-
zdanie komisji w druku nr 1251A.
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Pan senator Kogut jest sprawozdawc¹ Komisji
Gospodarki Narodowej. Proszê bardzo, Panie Se-
natorze.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu w imieniu
Komisji Gospodarki Narodowej stanowisko komi-
sji w sprawie ustawy o zmianie ustawy z 8 wrzeœ-
nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego
„Polskie Koleje Pañstwowe”.

Czego dotycz¹ zmiany? Przede wszytkim wpro-
wadzenia regulacji, zgodnie z któr¹ cz³onkowie
zarz¹du i rady nadzorczej Polskich Linii Kolejo-
wych Spó³ki Akcyjnej oraz pracownicy tej spó³ki
zajmuj¹cy stanowiska kierownicze w komórkach
organizacyjnych w³aœciwych w zakresie przydzie-
lania tras poci¹gów lub pobierania op³at za korzy-
stanie z infrastruktury kolejowej, a tak¿e ich za-
stêpcy nie bêd¹ mogli pe³niæ funkcji w organach,
pozostawaæ w stosunku pracy ani œwiadczyæ pra-
cy na podstawie innego stosunku prawnego
w PKP SA, spó³kach od niej zale¿nych, a tak¿e
u przewoŸników kolejowych w rozumieniu usta-
wy o transporcie kolejowym. Ponadto wyd³u¿a siê
obowi¹zywanie tego zakazu na okres dwudziestu
czterech miesiêcy od zakoñczenia pe³nienia fun-
kcji przez cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej
PLK SA lub ustania zatrudnienia pracowników tej
spó³ki na stanowiskach objêtych zakazem.

Wprowadza siê tak¿e zasady w zakresie postê-
powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na
cz³onków zarz¹du Polskich Linii Kolejowych – do-
tychczas powo³ywanie cz³onków zarz¹du przez
radê nadzorcz¹ wynika³o ze statutu spó³ki.

Nastêpnie, wprowadza siê regulacje przejœcio-
we, co jest bardzo wa¿ne. Je¿eli ta ustawa zosta-
nie uchwalona i podpisana przez pana prezyden-
ta, to w ci¹gu szeœciu miesiêcy od jej wejœcia w ¿y-
cie wszyscy pracownicy, którzy s¹ wymienieni
w tym artykule, czyli ci, którzy s¹ w zarz¹dzie
i w radzie nadzorczej i ³¹cz¹ te funkcje, musz¹ siê
na coœ zdecydowaæ, a jak nie, to po prostu ich
mandat wygaœnie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej zo-
sta³o przyjête jednog³oœnie, nie by³o ¿adnych za-
strze¿eñ. Pan minister Massel wyjaœni³ na posie-
dzeniu komisji wszystkie nurtuj¹ce nas proble-
my. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy ktoœ ma jakieœ problemy i pytania?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.
Czy s¹ jeszcze inni pytaj¹cy?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Krótkie pytania, jeœli mo¿na. Panie Senatorze,
czy trzeba by³o a¿ ustawy, ¿eby w polityce kadro-
wej mo¿na by³o wprowadziæ rozdzielnoœæ tych
dwóch podmiotów?

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja powiem tak…)
To by³o pierwsze pytanie.
Jeszcze drugie. Jakie skutki spowoduje ta

ustawa, jeœli chodzi zmiany kadrowe?

Senator Stanis³aw Kogut:

Powiem tak: to, o co pyta pan senator Dajczak,
pomin¹³em w swoim sprawozdaniu, ¿eby nie roz-
szerzaæ stanowiska komisji. Ale teraz trzeba to
powiedzieæ. Nowelizacja ustawy wynika z zalece-
nia Unii Europejskiej. Z dyrektywy 440/91 jasno
wynika, ¿e musi byæ oddzielona eksploatacja od
infrastruktury. Teraz jest tak, ¿e przewoŸnicy s¹
w radach, gdzie ustalaj¹ stawki na dostêp do in-
frastruktury. I to jest wielkie nieporozumienie.

A jeœli chodzi o odpowiedŸ na pierwsze pytanie,
czy musia³a byæ to ustawa, to powiem tak: wed³ug
mnie nie musia³a to byæ ustawa, mog³o to byæ roz-
porz¹dzenie ministra. Drodzy Pañstwo, ja mocno
akcentowa³em, ¿e jest to ustawa o restrukturyza-
cji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbior-
stwa Polskie Koleje Pañstwowe. Wiem, do czego
zmierza³o pytanie mojego szanownego kolegi. Do
tego, ¿e powinna byæ jedna ustawa dotycz¹ca
wszystkich przedsiêbiorstw, bo takie sytuacje, ja-
kie s¹ na kolei, zdarzaj¹ siê nie tylko w przypaku
kolei, ale tak¿e i innych firm.

Panie Senatorze, uwa¿am, ¿e ta regulacja jest
wyjœciem naprzeciw postulatom pracowników.
Pañstwo dobrze wiecie, ¿e jestem cz³owiekiem
„Solidarnoœci” i by³em zwi¹zkowcem. I ci¹gle siê
dopytywa³em, jak to siê dzieje, ¿e na przyk³ad pre-
zes firmy PKP SA – nie bêdê tu wymienia³ nazwisk
– jest szefem rady nadzorczej Polskich Linii Kole-
jowych, oprócz tego jest szefem rady nadzorczej
Przewozów Regionalnych, a do tego jeszcze jest
szefem rady nadzorczej niemieckiej spó³ki z kapi-
ta³em PKP. No kiedy on móg³ tak naprawdê praco-
waæ, jak on ino jeŸdzi³ na spotkania rad nadzor-
czych? Uwa¿am, ¿e to jest wype³nienie postula-
tów pracowników.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Jurcewicz ma pytanie do pana sena-
tora.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pañska znajomoœæ tej firmy

jest ogromna. Poruszy³ pan pewien w¹tek, który

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji

i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” 37

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



mnie zainteresowa³, i chcê zadaæ panu takie pyta-
nie. Czy ta ustawa oznacza, ¿e zgodnie z odpowie-
dnimi kodeksami dotycz¹cymi dzia³alnoœci spó-
³ek handlowych pracownicy PKP PLK SA nie bêd¹
mogli byæ w radach nadzorczych? Zasugerowa³
pan, ¿e tylko strona spo³eczna widzia³a ten pro-
blem. Prosi³bym o odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Senatorze, je¿eli chodzi o pracowników
PLK, to jest jasne, ¿e to dzia³a i w jedn¹ stronê,
i w drug¹, ¿e ludzie z PLK nie mog¹ byæ na przy-
k³ad w radach przewoŸników i odwrotnie, prze-
woŸnicy nie mog¹ byæ w PLK, a je¿eli chodzi o inne
spó³ki, to bêd¹ mogli. Ta ustawa reguluje tylko
kwestie dotycz¹ce zarz¹du i rady nadzorczej Pol-
skich Linii Kolejowych. Jak mówiê, tu by³y na-
prawdê paranoje. Pan senator Dajczak bardzo
s³usznie o to zapyta³. W czasie debaty sejmowej
by³a potwornie burzliwa dyskusja. Pytano, dla-
czego walne zgromadzenia akcjonariuszy nie po-
dejmuje takich decyzji. Nastêpnie, dlaczego to
rozwi¹zanie dotyczy nie wszystkich spó³ek, a tyl-
ko kolejowych, i w ogóle ta dyskusja o PKP zamie-
ni³a siê w dyskusjê o restrukturyzacji, komercja-
lizacji i prywatyzacji wszystkich firm.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Tak mnie zaciekawi³o to, co pan powiedzia³,
Panie Senatorze, ¿e muszê zadaæ jeszcze jedno
pytanie.

(Senator Stanis³aw Kogut: Dziêkujê.)
Czy to oznacza, ¿e tego typu decyzje powinny by-

³y mieæ miejsce, na przyk³ad, piêæ lat wczeœniej?

Senator Stanis³aw Kogut:

Powiem tak, ta nowelizowana ustawa jest
z 8 wrzeœnia 2000 r., czyli powinno to by³o na-
st¹piæ nie piêæ, ale dwadzieœcia lat wczeœniej. To
powinno by³o siê znaleŸæ od razu w tej ustawie. Ja
znam tê ustawê wyœmienicie, bo wtedy, gdy ona
powstawa³a, by³em przewodnicz¹cy kolejarskiej
„Solidarnoœci” i negocjowa³em z rz¹dem AWS.
I wnosiliœmy takie zastrze¿enia ju¿ dwadzieœcia
lat temu. No, ale wszystkiego siê nie da zrobiæ
w jednej ustawie. I dlatego uczciwie panu powie-
dzia³em, Panie Senatorze, ¿e to powinno byæ
w rozporz¹dzeniu. Ja, senator Stanis³aw Kogut,
uwa¿am, ¿e to powinno byæ rozstrzygniête usta-
wowo dla wszystkich firm, nie tylko dla kolei, bo
w energetyce s¹ podobne sytuacje. Z panem sena-

torem Motyczk¹ nieraz dyskutujemy o podob-
nych sytuacjach w górnictwie. To siê dzieje te¿
w wielu innych bran¿ach. To powinno byæ roz-
strzygniête nie rok, nie piêæ lat, tylko dwadzieœcia
lat temu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy zna pan tak¹ sytuacjê, ¿e

ustawa by³a uchwalana dla szeœædziesiêciu osób?
De facto tylu osób ma dotyczyæ ta ustawa.

Senator Stanis³aw Kogut:

Nie znam takiej ustawy. Jako senator sprawo-
zdawca przedstawiam stanowisko komisji. Z tym
¿e to dotyczy byæ mo¿e trochê wiêkszej liczby osób,
ale ja tego nie policzy³em. Zreszt¹ dzisiaj bardzo
mocno dyskutowa³em z panem ministrem Masse-
lem… No je¿eli na kolei jest sto czternaœcie spó³ek,
a podstawowych siedemdziesi¹t, to… No trudno
mi to teraz policzyæ. Mogê szanownemu panu mar-
sza³kowi, szanownym paniom senator i panom se-
natorom powiedzieæ tylko jedno, ¿e roczne koszty
funkcjonowania wszystkich rad nadzorczych i za-
rz¹dów – ale wszystkich, nie tylko PLK – to kwota
oko³o stu milionów z³. Tyle mogê powiedzieæ.

(Senator Jan Rulewski: Podaj to do gazety, któ-
ra zwalcza zwi¹zki zawodowe.)

A która to gazeta?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie, nie wykraczajmy poza sprawozdanie
komisji.)

Ja mówiê o ustawie.
(Senator Jan Rulewski: Nie wymieni³em tej ga-

zety.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ta dyskusja zatacza coraz szersze krêgi.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje minister infrastruktury. Witam wspomnia-
nego ju¿ tu pana ministra Andrzeja Massela.

Czy chcia³by pan coœ powiedzieæ na temat tej
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Andrzej Massel: Panie Marsza³ku, za-
k³adam, ¿e pan senator Kogut przedstawi³ pod-
stawowe za³o¿enia tej ustawy. Ale je¿eli bêd¹ py-
tania, to chêtnie na nie odpowiem.)

To proszê bardzo, Panie Ministrze, poniewa¿ s¹
pytania, zapraszam tu do siebie. A pan senator
Jurcewicz jest ju¿ gotów do zadania pytania.
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Proszê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?

Jest tylko pytanie senatora Jurcewicza. Na tym
zamykam listê.

Czekamy w takim razie na pytanie i odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, poci¹gnê pewien w¹tek zasyg-

nalizowany przez sprawozdawcê. Czy problem
wystarczy³oby za³atwiæ rozporz¹dzeniem – przy
czym to dla mnie oznacza te¿ pytanie: czy mo¿na
to by³o zrobiæ dopiero w latach na przyk³ad
2005–2007 i teraz, czy ju¿ dwadzieœcia lat temu –
a je¿eli nie, to dlaczego musi to byæ robione w dro-
dze ustawy? Proszê o krótk¹ odpowiedŸ.

I teraz co do ustawy. Jest regulacja, która mó-
wi, ¿e pewne uprawnienia… Jest to regulacja
przejœciowa. Otó¿ na przyk³ad dopiero po up³ywie
szeœciu miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
wygaœnie mandat cz³onka rady nadzorczej. Trosz-
kê mnie to zastanawia i st¹d moje pytanie. Nie
chcê, by odebrano tê moj¹ wypowiedŸ jako prze-
jaw nieskromnoœci, ale mam i uprawnienia, i do-
œwiadczenie w tym zakresie, dlatego uwa¿am, ¿e
szeœæ miesiêcy… Rozumia³bym, gdyby to by³o
zwi¹zane ze œwiadczeniem pracy, bo wtedy nie
mo¿na cz³owieka pozbawiaæ… No, takie s¹ do tej
pory przepisy. Ale co do rady nadzorczej i tego, ¿e-
by jeszcze przez szeœæ miesiêcy byæ cz³onkiem…
Jakie tu s¹ przeciwwskazania powoduj¹ce, ¿e ta-
ki termin – w mojej ocenie bardzo d³ugi – jest tu
zapisany?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Massel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rzeczywiœcie
podstawowym pytaniem wœród zadawanych jest:
dlaczego ta zmiana jest robiona w drodze ustawy?
My rozwa¿aliœmy ró¿ne mo¿liwoœci. Wspomnia-
nego przez pana senatora sprawozdawcê roz-
wi¹zania w postaci rozporz¹dzenia niestety nie
mo¿emy zastosowaæ, dlatego ¿e nigdzie nie mamy
punktu zaczepienia do wydania takiego rozpo-
rz¹dzenia, a w zwi¹zku z tym nie mielibyœmy pod-
stawy prawnej do wydania go. Mo¿na by³oby
wprawdzie rozwa¿aæ wprowadzenie tych zmian
w drodze odpowiednich zapisów w statutach i re-
gulaminach organizacyjnych spó³ek… No ale do
radykalnego rozwi¹zania sk³oni³a nas sytuacja
zwi¹zana z tym, ¿e w paŸdzierniku 2009 r. Komi-

sja Europejska skierowa³a do naszego pañstwa
tak zwan¹ uzasadnion¹ opiniê w zwi¹zku z nie-
prawid³owoœciami dotycz¹cymi wdro¿enia pier-
wszego pakietu kolejowego. Zwrócono nam wtedy
uwagê na koniecznoœæ rzeczywistego rozdzielenia
funkcji zarz¹dzania infrastruktur¹ od funkcji wy-
konywania przewozów, równie¿ w drodze zape-
wnienia tego, i¿ bêd¹ to robi³y zupe³nie ró¿ne oso-
by, ¿e nie bêdzie personalnych powi¹zañ w tej
sprawie. A poniewa¿ taka sytuacja dotychczas
wystêpowa³a w spó³kach tak zwanej Grupy PKP –
cz³onkowie zarz¹dów jednych spó³ek zasiadali
w radach nadzorczych innych spó³ek – to miesza-
nie siê œrodowisk zarz¹dcy infrastruktury i prze-
woŸników kolejowych stwarza³o istotny problem.
To nie jest tak, ¿e z tej racji wystêpowa³y jakieœ
nieprawid³owoœci, niemniej jednak mog³o to bu-
dziæ jakieœ podejrzenia. A wiêc ¿eby dmuchaæ na
zimne, jest propozycja – dosyæ radykalna – ¿eby
zapisaæ, i¿ takich powi¹zañ personalnych byæ nie
mo¿e.

To nie jest robienie tym ludziom jakiejœ wielkiej
krzywdy, dlatego ¿e oni bêd¹ kontynuowali pracê
w PKP PLK, tylko nie bêd¹ mogli zasiadaæ w ra-
dach nadzorczych innych spó³ek Grupy PKP. I to
tylko tyle. To zreszt¹ nie jest du¿a grupa ludzi,
szacujemy, ¿e jest to – pad³a ju¿ tu ta liczba –
z szeœædziesi¹t osób. S¹ to cz³onkowie zarz¹du
PLK, s¹ to równie¿ kierownicy komórek organiza-
cyjnych, ale tylko tych wra¿liwych komórek, czyli
odpowiedzialnych za przydzielanie tras poci¹gów
i za ustalanie zasad korzystania z infrastruktury –
oni te¿ wchodz¹ w grê, bo bez tego rzeczywiœcie
byliby sêdziami we w³asnej sprawie. W ka¿dym
razie z tego tytu³u wybieramy rozwi¹zanie, no,
mo¿e rzeczywiœcie dosyæ radykalne, ale w drodze
ustawowej likwidujemy jeden z powodów do tego,
¿eby Komisja Europejska zwraca³a nam uwagê na
jakieœ nieprawid³owoœci. I jest to moim zdaniem
rozwi¹zanie w³aœciwe. W zwi¹zku z tym serdecz-
nie namawiam Wysok¹ Izbê do pozytywnego po-
traktowania tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

S¹ jeszcze pytania senatora Jurcewicza i sena-
tora Ryszki.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Ministrze, prosi³bym raczej przypomnieæ
sobie pytanie. Dlaczego ma byæ szeœæ miesiêcy?
Ja uwa¿am ten okres za zbyt d³ugi. I prosi³bym
o odpowiedŸ.

I drugie pytanie. Czy w pozosta³ych spó³kach,
które tak naprawdê w sensie samodzielnego fun-
kcjonowania, samodzielnej dzia³alnoœci nie po-
winny mieæ racji bytu – i s¹dzê, ¿e pan o tym myœ-
li, bo przynosz¹ one straty, choæ nie wchodzê
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w szczegó³y, które to spó³ki, bo to ewidentne – nie
istnieje podobna sytuacja? Chodzi o to, ¿ebyœmy,
¿e tak powiem, znowu nie otrzymali jakichœ pro-
pozycji ze strony Unii Europejskiej w odniesieniu
do spó³ek kolejowych – to jest oczywiste.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan, ¿e Komisja

Europejska interweniowa³a w paŸdzierniku
2009 r., czyli od tego czasu minê³o pó³tora roku.
Proszê powiedzieæ, ile Skarb Pañstwa straci³, wy-
p³acaj¹c w tym czasie wszystkim tym szeœædzie-
siêciu pracownikom… Ile pieniêdzy na tym stra-
ci³? Dlaczego ministerstwo pracowa³o nad tym
tak d³ugo?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Massel:

Odpowiadam najpierw na pytanie senatora Jur-
cewicza, dlaczego jest szeœæ miesiêcy. Otó¿ mimo
wszystko nie mo¿e byæ tak, ¿e spó³ki pozostan¹ bez
rad nadzorczych, a rekrutacja nowych cz³onków
zajmie troszkê czasu, bo trzeba wy³oniæ osoby
spe³niaj¹ce warunki upowa¿niaj¹ce do zasiadania
w radzie nadzorczej. To jednak nie znaczy, ¿e za-
wsze bêdzie musia³ byæ wykorzystany pe³en sze-
œciomiesiêczny okres. Mogê od razu powiedzieæ, ¿e
ju¿ teraz w przypadku ka¿dej zmiany w radach
nadzorczych, wynikaj¹cej na przyk³ad z up³ywu
kadencji rady, stosujemy te zasady zapisane w no-
welizacji ustawy, czyli powo³ywani s¹ tacy cz³on-
kowie rad nadzorczych, którzy nie maj¹ ¿adnego
powi¹zania z zarz¹dc¹ infrastruktury kolejowej.

Je¿eli zaœ chodzi o pytanie senatora Ryszki o to,
ile straci³ Skarb Pañstwa, to ja bym powiedzia³
tak: spó³ki musz¹ posiadaæ organy nadzorcze,
cz³onów rad nadzorczych nale¿y op³aciæ, a wiêc
czy to bêd¹ ci sami ludzie, którzy pracuj¹ w PLK,
czy inni, to wynagrodzenia bêd¹ te same. Bo
w Grupie PKP s¹ jednolite zasady wynagradzania
cz³onków rad nadzorczych. Ponadto wbrew ja-
kimœ obiegowym opiniom te wynagrodzenia to nie
s¹ wielkie kokosy. Tak ¿e serdecznie bym zachê-
ca³, ¿eby nie robiæ z tego problemu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pytanie by³o takie:
dlaczego tak d³ugo trwa³o opracowanie tego roz-
wi¹zania?)

Mogê mówiæ za siebie, a ja jestem w resorcie in-
frastruktury od grudnia 2010 r. Otó¿ naprawdê
bez zbêdnej zw³oki pracowaliœmy nad tym, ¿eby ta
ustawa wesz³a pod obrady. Poza tym, jak mówi-
³em, poprzednio rozwa¿ana by³a jednak inna kon-
strukcja, to znaczy wprowadzenie zmian w statu-
tach spó³ek, ale po analizach prawnych wykona-
nych w resorcie jako pewniejsze rozwi¹zanie zo-
sta³a zaproponowana zmiana ustawowa, któr¹
wnosimy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Tylko senatorowie Ryszka i Kogut zapisani s¹

w tej chwili do g³osu jako dyskutanci.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rozmawiamy na temat nowelizacji ustawy

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Ko-
leje Pañstwowe”, w której mamy zakazaæ cz³on-
kom zarz¹dów i rad nadzorczych zarz¹dza-
j¹cych spó³kami równoczesnej pracy w PKP SA
albo u przewoŸników kolejowych. Ma to zwiêk-
szyæ niezale¿noœæ PKP PLK od przewoŸników ko-
lejowych, a tak¿e od spó³ki matki – Grupy PKP,
czyli PKP SA. Komisja Europejska wielokrotnie
wytyka³a Polsce, ¿e podmiot zarz¹dzaj¹cy pra-
wie ca³¹ polsk¹ infrastruktur¹ jest w holdingu,
który zrzesza te¿ kilku przewoŸników kolejo-
wych. Tu przypomnê, ¿e interwencja Komisji
Europejskiej by³a w paŸdzierniku 2009 r., a za-
stanawianie siê, jak ten problem rozwi¹zaæ, za-
bra³o ministerstwu pó³tora roku. Ponadto mini-
sterstwo wprowadza to rozwi¹zanie na mocy
ustawy, co jest chyba jakimœ kuriozum, ponie-
wa¿ problem dotyczy tylko oko³o szeœædziesiê-
ciu osób. Podobne sytuacje s¹ w innych
spó³kach Skarbu Pañstwa, na przyk³ad w ener-
getyce, mo¿e wiêc nale¿a³oby siê zastanowiæ
nad tym, by rozwi¹zaæ ten problem wszêdzie je-
dn¹ ustaw¹, a zatem obj¹æ podobnym rozwi¹za-
niem wszystkie spó³ki. Mo¿na by uczyniæ to na
mocy zmian statutów, ewentualnie i na mocy
ustawy, ale wtedy obj¹æ wszystkich.

Tu odpowiem na pytanie, czy mo¿na by³o to
zrobiæ wczeœniej. Otó¿ nie mo¿na by³o, poniewa¿ –
tak mnie siê wydaje – ta zapaœæ w polskich kole-
jach jest zaplanowana, jest wynikiem rozmyœlne-
go podzia³u na ponad szeœædziesi¹t spó³ek, i za-
planowane jest to, by trwa³a tam walka o stano-
wiska i pieni¹dze. Dlatego nie chcê siê wypowia-
daæ teraz na temat tej ustawy, która jest raczej
s³uszna. Chcia³bym siê odnieœæ do zarz¹dzania
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PKP SA i jej spó³kami, a tak¿e do rz¹dowych pla-
nów prywatyzacji kolei.

Na pocz¹tku przypomnê o chaosie organizacyj-
nym, jaki obserwowaliœmy przed œwiêtami Bo¿e-
go Narodzenia 2010 r. Wtedy to ca³a Polska og-
l¹da³a dantejskie sceny, gdy tysi¹ce pasa¿erów
koczowa³y na dworcach, bo nie by³o dla nich miej-
sca w drogich poci¹gach InterCity. Kolejarze t³u-
maczyli, ¿e niektóre sk³ady s¹ krótsze, gdy¿ bra-
kuje wagonów. Tymczasem ponad sto wagonów
tej spó³ki sta³o na stacji Warszawa Grochów, cze-
kaj¹c podobno na remont rewizyjny. Czy nie nale-
¿a³o tego remontu zaplanowaæ wczeœniej?

Kolejny kryzys czy wrêcz kataklizm wywo³a³o
nieudolne wprowadzanie nowego rozk³adu jazdy
na kolei. Z powodu konfliktu miêdzy pañstwow¹
spó³k¹ PKP InterCity a samorz¹dowymi Przewo-
zami Regionalnymi zosta³ wstrzymany ruch wielu
poci¹gów dalekobie¿nych obs³ugiwanych przez
Przewozy Regionalne.

Równie¿ ostatni dwugodzinny strajk Przewo-
zów Regionalnych w dniu 5 lipca wiele mówi…
Protestuj¹cy maszyniœci, zarabiaj¹cy oko³o
1500 z³ netto, domagali siê podwy¿ki p³ac o 280 z³
na osobê. Tymczasem zarz¹d spó³ki by³ w stanie
im zaproponowaæ jedynie 130 z³ i to dopiero od
paŸdziernika. Zarzucano marsza³kom woje-
wództw marnowanie pieniêdzy na kupowanie ró¿-
nych rodzajów poci¹gów zamiast dbania o praco-
wników Przewozów Regionalnych.

Inny przyk³ad. Gdy w ca³ej Polsce sypi¹ siê ze
staroœci tory kolejowe, PKP upiera siê przy tym,
aby wybudowaæ nam do 2020 r. na kilku trasach
kolej du¿ych prêdkoœci. To poch³onie oko³o 40 mi-
liardów z³, a mo¿e jeszcze wiêcej, a z nowej linii bê-
dzie korzystaæ tylko czêœæ pasa¿erów. Tymczasem
na modernizacjê istniej¹cych torów potrzeba
mniej wiêcej 50 miliardów z³.

Jeszcze raz przypomnê, ¿e pseudoreforma PKP
z 2000 r. za rz¹dów Jerzego Buzka spowodowa³a,
¿e przewoŸnik zosta³ podzielony na wiele mniej-
szych spó³ek. Jest ich teraz ponad szeœædziesi¹t.
Tak silne rozdrobnienie spó³ek kolejowych jest
niespotykane w Europie. Zamiast ten proces od-
wróciæ, czyli konsolidowaæ kolej, rz¹d zgadza siê
na dalsze wydzielanie kolejnych spó³ek. Co wiê-
cej, d¹¿y do og³oszenia upad³oœci pañstwowych
spó³ek kolejowych PKP InterCity, PKP Cargo
i Przewozów Regionalnych. Wymienione spó³ki
przewo¿¹ ponad 60% pasa¿erów na krajowym
rynku przewozów, a ich udzia³ w ogólnej iloœci wy-
konywanej pracy przewozowej przekracza 85%.
Spó³ki zatrudniaj¹ ponad piêædziesi¹t tysiêcy
osób: PKP InterCity – dziewiêæ tysiêcy, PKP Cargo
– dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy, a Przewozy Regio-
nalne – piêtnaœcie i pó³ tysi¹ca pracowników.

Mówi siê, ¿e rz¹d zamierza równoczeœnie spry-
watyzowaæ PKP Cargo oraz Polskie Koleje Linowe.

Oczywiœcie, ¿e przekszta³cenia w³asnoœciowe sa-
me w sobie nie s¹ niczym z³ym, jako narzêdzie
ekonomiczne mog¹ pos³u¿yæ do naprawy upada-
j¹cego przedsiêbiorstwa, mog¹ nadaæ nowy kieru-
nek, mo¿liwoœci rozwoju, ale, jak wiadomo, diabe³
zawsze tkwi w szczegó³ach. Operacja Ÿle zaplano-
wana i Ÿle przeprowadzona mo¿e doprowadziæ do
katastrofy.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e polski rz¹d po dwu-
dziestu latach doœwiadczeñ z ró¿nego rodzaju,
w cudzys³owie, prywatyzacjami wie, jak to robiæ.
Og³oszone procedury sprzeda¿y najlepszych spó-
³ek kolejowych niestety pokazuj¹, ¿e gabinet pre-
miera Donalda Tuska znowu z uporem brnie
w skompromitowane i bardzo niebezpieczne dla
polskiej gospodarki rozwi¹zania.

PKP Cargo to najwiêkszy w naszym kraju i dru-
gi w Unii Europejskiej kolejowy przewoŸnik towa-
rowy, który kontroluje oko³o 60% polskiego ryn-
ku. Poza za³amaniem w okresie apogeum kryzysu
œwiatowego, kiedy przewozy spad³y o oko³o 30%,
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest firm¹ dochodow¹, która
skutecznie radzi sobie z konkurencj¹ krajow¹
i zagraniczn¹. Ma spore widoki na rozwój, miêdzy
innymi poprzez wejœcie ze swoimi us³ugami na te-
ren Niemiec i innych krajów europejskich.

W dotychczas obowi¹zuj¹cej strategii rozwoju
kolejnictwa w Polsce, opracowanej i uchwalonej
jeszcze za rz¹dów Jaros³awa Kaczyñskiego, prze-
widywano umacnienie pozycji PKP Cargo poprzez
wprowadzenie spó³ki na gie³dê. Planowano sprze-
daæ czêœæ akcji drobnym inwestorom dla uzyska-
nia kapita³u na dalszy rozwój, ale przy zachowa-
niu przez pañstwo pakietu kontrolnego. Jednak
w marcu bie¿¹cego roku rz¹d Donalda Tuska spe-
cjaln¹ uchwa³¹ odszed³ od tego i postanowi³
sprzedaæ wiêkszoœæ udzia³ów PKP Cargo jednemu
inwestorowi strategicznemu. Na tym nie koniec.
Zapad³a te¿ decyzja o sprzeda¿y w taki sam spo-
sób Polskich Kolei Linowych. Przypomnê, ¿e to
przedsiêbiorstwo prowadzi kolejkê na Kasprowy
Wierch zbudowan¹ w 1936 r., kolejkê na Guba-
³ówkê oraz wyci¹gi krzese³kowe w Zakopanem.
Jest to doskonale prosperuj¹ca spó³ka, która od
wielu lat ma bardzo dobre wyniki finansowe. Jej
rentownoœæ wynosi oko³o 20%, przy nieco ponad
50 milionów z³ przychodów potrafi wypracowaæ
10 milionów z³ zysku. Nie ma ¿adnych d³ugów, ma
du¿¹ zdolnoœæ kredytow¹, samodzielnie mo¿e fi-
nansowaæ nie tylko w³asn¹ modernizacjê, ale tak-
¿e prowadziæ nowe inwestycje. W tym przypadku
najlepsz¹ drog¹ by³oby wprowadzenie przedsiê-
biorstwa na gie³dê i sprzeda¿ czêœci akcji mi³oœni-
kom Tatr, których w Polsce nie brakuje.

Decyzja o prywatyzacji wspomnianych spó³ek
jest tym bardziej skandaliczna, ¿e mamy do czy-
nienia z prób¹ sprzeda¿y nie tylko przedsiêbior-
stwa, ale tak¿e infrastruktury bêd¹cej czêœci¹
polskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
Ka¿dy, kto zna najwy¿sze pasmo polskich gór,
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wie, ¿e trudno je sobie wyobraziæ bez kolejki na
Kasprowy czy na Guba³ówkê. Tak¿e w tym przy-
padku rz¹d siê spieszy, chce sfinalizowaæ trans-
akcje przed koñcem swojej kadencji.

Koñcz¹c… Jak s¹dzê, prywatyzacja PKP Cargo
i PKL jest kolejnym dowodem na to, ¿e premier
Donald Tusk i jego minister Cezary Grabarczyk
nie radz¹ sobie z zarz¹dzaniem polsk¹ kolej¹.
Uwa¿aj¹, ¿e lepiej te spó³ki sprzedaæ. By³by to na
koniec rz¹dów Platformy Obywatelskiej fatalny
b³¹d, poniewa¿ sprzeda¿ zagranicznej konkuren-
cji dwóch najbardziej dochodowych spó³ek przy-
nios³aby w d³u¿szym czasie polskiej gospodarce
tylko straty. Najwy¿szy czas, aby ci, którzy chc¹
sprzedaæ wszystkie polskie marki, oddaj¹c je
w rêce zagranicznych konkurentów, przyszli do
opamiêtania. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Kogut. Mam na-

dziejê, ¿e tylko o PKP, mniej o rz¹dzie…
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Faktycznie chcê przedstawiæ stanowisko na te-

mat ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”. Zmia-
ny polegaj¹ na wprowadzeniu trzech nowych
ustêpów po ust. 6 oraz na dodaniu przepisów
przejœciowych okreœlaj¹cych tryb dojœcia do re-
zultatów postulowanych w nowym brzmieniu
ustêpów oznaczanych szóstk¹.

Celem jest wprowadzenie zakazu odnosz¹cego
siê do cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej Pol-
skich Linii Kolejowych SA oraz kierowników nie-
których komórek organizacyjnych. Zakazuje siê
tym osobom pe³nienia funkcji w organach
PKP SA, w spó³kach od niej zale¿nych, a tak¿e
u przewoŸników kolejowych. W ten sposób
spe³niany jest postulat dyrektywy o rozwoju kolei
we Wspólnocie nakazuj¹cej rozdzielenie za-
rz¹dzania infrastruktur¹ i zarz¹dzania przewoza-
mi, a dok³adniej postulat Komisji Europejskiej
uwa¿aj¹cej zwi¹zki personalne pomiêdzy spó³ka-
mi Grupy PKP za naruszenie tego postulatu. Ina-
czej mówi¹c, ustawa stanowi reakcjê na fakty
uznane przez Komisjê Europejsk¹ za naruszenie
zasad dyrektywy 91/440, ale odnosi siê wy³¹cznie
do Polskich Kolei Pañstwowych SA. Tymczasem
podobne zwi¹zki personalne mog¹ w przysz³oœci
pojawiæ siê tak¿e w odniesieniu do innych firm

w bran¿y podmiotów zarz¹dzaj¹cych infrastruk-
tur¹ i prowadz¹cych przewozy. Szkoda zatem, ¿e
zamiast wprowadzaæ korektê do ustawy komer-
cjalizacyjnej nie ustanowiono generalnego zaka-
zu w ustawie o transporcie kolejowym. O to pyta³
pan senator Jurcewicz. Jeœli stany faktyczne po-
jawiaj¹ce siê w polskim transporcie kolejowym
rzeczywiœcie naruszaj¹ dyrektywê 91/440 w za-
kresie niemo¿liwym do przyjêcia przez Uniê, nale-
¿a³oby tak post¹piæ. Gdyby tak jednak by³o, tym
bardziej niezgodna z dyrektyw¹ by³aby praktyka
innych europejskich kolei stanowi¹cych integral-
n¹ ca³oœæ mimo obowi¹zywania od dwudziestu lat
tak zwanego pierwszego pakietu kolejowego.

Nie jestem przekonany, czy reakcja polskiego
rz¹du by³a w³aœciwa. Po pierwsze, nale¿a³o wska-
zaæ Komisji przypadki innych krajów Europy,
w których dyrektywa 91/440 jest gorzej wykony-
wana. Trzeba powiedzieæ, ¿e rz¹d polski jest na
pierwszym miejscu, je¿eli chodzi o realizacjê dy-
rektywy 440/91. Po drugie, je¿eli ju¿ musimy zro-
biæ to akurat w Grupie PKP, to nale¿a³oby wyko-
rzystaæ do tego celu narzêdzia, jakie w³aœcicielowi
daje kodeks spó³ek handlowych. Ten postulat by³
sk³adany w komisji sejmowej i nie rozumiem, dla-
czego rz¹d go nie przyj¹³.

W tej chwili anga¿ujemy parlament i pana pre-
zydenta RP do zmiany sytuacji prawnej, doty-
cz¹cej mo¿e kilkunastu osób, podczas gdy cel ten
mo¿na by³o osi¹gn¹æ ju¿ kilka tygodni temu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spó³ek, bo
takie zgromadzenie siê odbywa³o, zdominowa-
nym przecie¿ przez przedstawicieli rz¹du. A jeœli
ju¿ rzeczywiœcie chcemy, by zakaz w odniesieniu
do takich zwi¹zków personalnych znalaz³ siê
w ustawie, to w³aœciwym miejscem jest ustawa
o transporcie kolejowym, bo wtedy dotyczy³oby to
wszystkich spó³ek kolejowych, a nie tylko spó³ki
Polskie Linie Kolejowe.

Z rosn¹c¹ irytacj¹ witam kolejne nowelizacje
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji PKP. Ta ustawa, przyjêta we wrzeœniu
2000 r., mia³a byæ swoistym harmonogramem czy
programem dzia³añ podejmowanych w odniesie-
niu do PKP. W najczarniejszych snach uczestnicy
prac nad t¹ ustaw¹ nie przewidywali, ¿e bêdzie
ona nowelizowana jeszcze po tylu latach od jej
uchwalenia. Powinna byæ ona dawno wykonana
i zapomniana, nie powinno siê dopuszczaæ do tak
d³ugich i ma³o skutecznych procesów prze-
kszta³ceniowych. Dziœ za³o¿enia autorów ustaw
sprzed dwudziestu lat nie s¹ aktualne, inny jest
ju¿ œwiat, inna jest Polska, inna jest kolej.

Powinniœmy siê wstydziæ za to, co w³adze pañ-
stwa polskiego robi¹ ze swoj¹ kolej¹. Rz¹d Drugiej
Rzeczypospolitej w ci¹gu kilku lat w trakcie zma-
gañ z nawa³¹ bolszewick¹ zintegrowa³ koleje po-
zostawione przez trzech zaborców, zró¿nicowane
taborowo, obyczajowo, technicznie, formalnie,
a potem je rozwija³, miêdzy innymi buduj¹c star¹
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trasê wêglow¹. Przez dwadzieœcia lat zbudowano
kolej, która by³a dum¹ pañstwa polskiego. My od
1990 r. dostosowujemy PKP do gospodarki rynko-
wej, to te¿ dwadzieœcia lat, a jak inne s¹ rezultaty,
to ka¿dy pasa¿er wam powie. Wagony, które wów-
czas by³y nowe, dziœ siê zestarza³y, wówczas by³
jednolity rozk³ad, dziœ jest kilka i ¿aden nie jest
stosowany. A tymczasem my uchwalamy kolejn¹
nowelizacjê ustawy o komercjalizacji PKP.

Trzeba powiedzieæ otwarcie, wszystkie rz¹dy
nowelizowa³y tê ustawê, ustawa, która dotyczy
kilkunastu osób, by³a nowelizowana ju¿ chyba
osiemdziesi¹t siedem razy. Ja powiem tak, spra-
wy zasz³y za daleko i zbyt du¿o czasu up³ynê³o, by
ustawê odrzucaæ, taka jest prawda. Tak jak po-
wiedzia³em jako senator sprawozdawca, jest to
realizacja pewnych postulatów. Przyjmijmy j¹
wiêc, lecz miejmy œwiadomoœæ tego, ¿e ustawa
jest z³a, nie mamy z czego byæ dumni.

Apelujê do pana ministra Massela, który wk³a-
da ogromne serce w reformê kolei, ¿eby jednak
znowelizowaæ ustawê o transporcie i tam zapisaæ
zakazy dotycz¹ce wszystkich spó³ek, a nie tylko
spó³ki Polskie Linie Kolejowe. Serdecznie dziêku-
jê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Trochê wiêcej by³o o kolei.
Bardzo proszê, pan profesor Kieres.
(Senator Stanis³aw Kogut: Przeci¹gn¹³em?)
Nie, nie, tylko o Drugiej Rzeczypospolitej, a do

Trzeciej Rzeczypospolitej pan senator nie doszed³.
Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
Nie bêdê siê odnosi³ do tych trzech przepisów,

które zawiera krótka nowelizacja, one s¹ jasne, je-
dnoznaczne, wiele o nich ju¿ powiedziano, nie
mogê jednak nie zareagowaæ na wyst¹pienie pana
senatora Ryszki i nie chodzi mi o aspekty politycz-
ne, które w tym felietonie parlamentarnym zosta-
³y ujawnione.

Pan powiedzia³, ¿e przygotowuje siê bardzo ko-
sztowny projekt, gdy chodzi o kolej du¿ych prêd-
koœci. Wszyscy wiedz¹ o tym, ¿e chodzi o kolei
³¹cz¹c¹ Poznañ i Wroc³aw z Warszaw¹.

(Senator Stanis³aw Kogut: Jeszcze Pod³ê¿e –
Piekie³ko.)

Otó¿, chcê powiedzieæ w sposób nastêpuj¹cy.
Bez wzglêdu na to, czy ten projekt zostanie zreali-
zowany, czy te¿ nie, i kiedy to siê stanie, sytuacja
dzisiaj jest taka, Panie Senatorze i Drodzy Pañ-
stwo, ¿e z Wroc³awia do Warszawy jedzie siê przez
Poznañ, optymistycznie, piêæ i pó³ godziny, przez

Katowice, pañsk¹ Czêstochowê – jeszcze d³u¿ej,
a moi studenci, kiedy ich pytam, co zamierzaj¹ ro-
biæ na przyk³ad podczas weekendu, mówi¹: bêdê
jecha³ do Berlina, nied³ugo, dwie i pó³ godziny, do
Pragi niewiele d³u¿ej. W zwi¹zku z tym nadal cze-
kajmy na lepsze czasy, na ³¹czenie tak zwanej Pol-
ski zachodniej z Polsk¹, w której pan mieszka i in-
ni nasi koledzy, z Polsk¹ wschodni¹, a to, o czym
siê tu mówi w sposób bardzo przepojony warto-
œciami, spójnoœæ narodowa, patriotyzm, zostanie
po prostu zdewastowane na szlakach polskich
przewoŸników kolejowych. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
Pan senator Cichoñ.
Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja na kolejach nie znam siê tak doskonale, jak

pan senator Kogut czy inni moi koledzy, ale po
rozpatrzeniu tej ustawy uwa¿am, ¿e jest to konie-
czna ingerencja, choæ dotyczy ona, jak pan mini-
ster powiedzia³, niewielkiej grupy, bo oko³o szeœæ-
dziesiêciu osób. Jednak z za¿enowaniem przyj-
mujê fakt, ¿e jest to ingerencja wymuszona na na-
szych w³adzach nie przez kogo innego, tylko przez
Uniê Europejsk¹.

Proszê pañstwa, okazuje siê, ¿e nie spe³niamy
elementarnych standardów. Po pierwsze, zawodzi
poczucie przyzwoitoœci. Uwa¿am, ¿e tam, gdzie
jest poczucie przyzwoitoœci, nie potrzeba tego ty-
pu regulacji prawnych. Ale niestety, je¿eli ono za-
wodzi, bo ludzie pe³ni¹ ró¿ne funkcje na zasadzie
unii personalnej w jednej firmie i w drugiej, która
jest uzale¿niona od tej, w której pe³ni¹ ju¿ okreœ-
lone funkcje, i nie s¹ za¿enowani, bior¹ pieni¹dze
z kilku Ÿróde³ i uwa¿aj¹, ¿e jest wszystko w po-
rz¹dku… Proszê pañstwa, to jest rzeczywistoœæ
nie tylko spó³ek zwi¹zanych z kolejami pañstwo-
wymi, ale spó³ek zwi¹zanych z wiêkszoœci¹ na-
szych sektorów gospodarczych. Dzisiaj dyskuto-
waliœmy z kolegami o tym, ¿e podobnie jest
w energetyce, podobnie jest w wielu, wielu innych
dzia³ach naszej gospodarki. A potem siê dziwimy.
Jak to wszystko ma normalnie funkcjonowaæ, je-
¿eli ludzie pe³ni¹ funkcje, które czêsto pozostaj¹
w konflikcie ze wzglêdu na inne interesy? Oczywi-
œcie ustawiaj¹ wszystko w ten sposób, ¿eby
przede wszystkim oni byli zaspokojeni i zadowole-
ni z rozlicznych pensji, odpraw i innych apana¿y,
a nie tak, aby instytucje, którymi przysz³o im kie-
rowaæ, funkcjonowa³y prawid³owo. Potem zbiera-
my tego owoce.

Byliœmy œwiadkami tego horroru w kolejach
pañstwowych po zmianie rozk³adu jazdy, widzi-
my, co siê dzieje dalej. Proszê pañstwa, poprzed-
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nio poci¹gi ekspresowe z Krakowa kursowa³y
w godzinach szczytu, czyli miêdzy 9.00 a 13.00,
mniej wiêcej co godzinê, a w tej chwili s¹ dwa przy-
zwoite po³¹czenia, reszta zosta³a zast¹piona przez
jakieœ przewozy regionalne. Raz mia³em przyjem-
noœæ jechaæ takim poci¹giem, w którym siê okna
nie domyka³y, œnieg wpada³, jeszcze po poucze-
niu, ¿e muszê zap³aciæ za bilet, bo to s¹ inne kole-
je, nie te, w których senatorowie s¹ zwolnieni
z p³acenia za przejazd. Sa te¿ inne absurdy, cho-
cia¿by to, czego w ci¹gu kilku ostatnich dni byliœ-
my œwiadkami, kiedy to lotnisko w Balicach prze-
sta³o funkcjonowaæ, dlatego ¿e jakiœ inwestor po-
stawi³ w pobli¿u dŸwig. Proszê pañstwa, gdzie my
¿yjemy? Czy my jesteœmy w jakiejœ republice ba-
nanowej, czy w œrodku Europy?

Dlatego popieram to rozwi¹zanie ustawowe ja-
ko pewien drobny krok w dobrym kierunku i jako
pewien pocz¹tek. To wszystko nale¿y globalnie
uregulowaæ i doprowadziæ do przyzwoitoœci. Tam
gdzie morale spo³eczeñstwa jest wysokie, zw³asz-
cza wœród kadr zarz¹dzaj¹cych, pocz¹wszy od elit
politycznych, które rz¹dz¹ krajem, a skoñczywszy
na zarz¹dzaj¹cych gospodark¹, tego typu inge-
rencje nie s¹ potrzebne. Niestety u nas, jak rzadko
gdzie, s¹ one wrêcz niezbêdne.

Pozwalam sobie z³o¿yæ wniosek, ma³¹ propozy-
cjê zmiany, aby owe szeœæ miesiêcy, w ci¹gu któ-
rych powinno nast¹piæ uregulowanie tych kwe-
stii, zast¹piæ trzema miesi¹cami. Uwa¿am, ¿e jest
to wystarczaj¹co d³ugi okres. O to pyta³ pan sena-
tor Jurcewicz: dlaczego szeœæ miesiêcy, a nie kró-
cej. Trzy miesi¹ce to wystarczaj¹cy czas, ¿eby
zmieniæ statut i ¿eby doprowadziæ do zlikwidowa-
nia tych unii personalnych pomiêdzy ró¿nymi in-
stytucjami, które s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne,
a w których te same osoby pe³ni¹ takie same czy
podobne funkcje. Dziêkujê i pozwalam sobie
przed³o¿yæ tê poprawkê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
I pan mecenas Andrzejewski jest nastêpny.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Inercja, samozadowolenie, lenistwo i uspoko-

jenie. Brak czegoœ, co nazywamy przyzwoitoœci¹
gospodarcz¹, czegoœ, co nazywamy etycznym ka-
pitalizmem. Ta ustawa jest odpowiedzi¹ na dzwo-
nek ostrzegawczy Komisji Europejskiej wobec
obowi¹zuj¹cych w Polsce zasad funkcjonowania
podmiotów gospodarczych.

Komisja Europejska wskazuje na coœ, co jest
sprzeczne z etyczn¹, normaln¹ i efektywn¹ zasa-
d¹ funkcjonowania ¿ycia gospodarczego. Miano-

wicie Grupa PKP w zakresie swojej decyzyjnoœci
jako spó³ka dominuj¹ca obsadza spó³ki podrzê-
dne, ³¹cz¹c stanowiska decydenckie na poszcze-
gólnych etapach ¿ycia gospodarczego. W spó³-
kach od niej zale¿nych funkcjonuj¹ osoby decy-
zyjne, które powinny wykonywaæ nadzór nad za-
rz¹dami, tymczasem osoby zasiadaj¹ce w za-
rz¹dzie jednej spó³ki s¹ jednoczeœnie cz³onkami
zarz¹du spó³ek im podleg³ych i spó³ek Grupy PKP.
Jest to coœ, co program Czwartej Rzeczypospolitej
chcia³ uzdrowiæ. Jest to typowy uk³ad ekonomicz-
nej zale¿noœci. Ja nie mówiê, ¿e to jest prokorup-
cyjne, ale jest to, moim zdaniem, chore. I wypada
w tym przypadku… Myœla³em, ¿e w obrêbie pañ-
stwa polskiego i polskiego systemu prawnego jes-
teœmy zdolni do autoanalizy koryguj¹cej. Okazuje
siê, ¿e nie i ¿e dopiero Komisja Europejska i dy-
rektywy europejskie mog¹ postawiæ tamê, której
wyrazem jest ta wymuszona z zewn¹trz, przez
Uniê Europejsk¹, ustawa przywracaj¹ca regu³y
przyzwoitoœci w ¿yciu gospodarczym. Popieram tê
ustawê. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-

s³aw Jurcewicz z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*, a wnioski o charakterze legis-
lacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Zbigniew
Cichoñ.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków? Tak?

Zapraszam pana ministra na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Massel:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Poniewa¿ temat okaza³ siê bardzo gor¹cy, co

s¹dzê po dyskusji, nie chcia³bym kilku zdañ tutaj
wypowiedzianych pozostawiæ bez komentarza,
dlatego ¿e to by oznacza³o, ¿e siê z tym zgadzam,
a po prostu siê nie zgadzam.

Pierwsza uwaga merytoryczna. W sektorze
energetycznym takie rozdzielenie wystêpuje i jest
zapisane w prawie energetycznym. Tutaj akurat
odwo³ywaliœmy siê do doœwiadczeñ innych sekto-
rów, miêdzy innymi sektora energetyki. Od razu
powiem, dlaczego to jednak ustawa o restruktu-
ryzacji i komercjalizacji, a nie ustawa o transpor-
cie kolejowym. Rzeczywiœcie mo¿na by³o tak zro-
biæ, ale wprost podeszliœmy do tego, na co zwraca-
³a uwagê Komisja Europejska. A zwraca³a uwagê
na to, ¿e holding PKP SA jest nieprzejrzysty, ¿e na-
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stêpuje tam rzeczywiœcie mieszanie funkcji za-
rz¹dcy infrastruktury i przewoŸnika i poniewa¿ do
tego holdingu… PKP SA to w³aœciwie nie jest hol-
ding, choæ tak bywa okreœlana, po prostu jest to
struktura, któr¹ bardzo trudno opisaæ. I rzeczywi-
œcie ustawa o restrukturyzacji i komercjalizacji
odnosi siê do holdingu PKP SA, dlatego mo¿emy tê
niezale¿noœæ osi¹gn¹æ, wprowadzaj¹c propono-
wan¹ zmianê.

Oczywiœcie nie mogê siê zgodziæ, ¿e zapaœæ na
kolei z grudnia by³a zapaœci¹ zaplanowan¹, bo to
by œwiadczy³o, ¿e rz¹dem kieruj¹ samobójcy, co
chyba nie jest prawd¹.

Dziêkujê panu senatorowi Kieresowi za zwró-
cenie uwagi na znaczenie spo³eczne budowy kolei
du¿ych prêdkoœci. Nasza kolej wygl¹da w tej
chwili Ÿle, to jednak nie znaczy, ¿e planuj¹c dzia-
³ania do realizacji w krótkim horyzoncie czaso-
wym, jak rok, dwa czy trzy lata, choæby do Eu-
ro 2012, nie planujemy te¿ trochê dalej. Nie spo-
sób nie planowaæ. Je¿eli nie zaplanujemy budowy
kolei du¿ych prêdkoœci, to nigdy jej nie zbuduje-
my. A nasze pañstwo staje siê z roku na rok bogat-
sze, aspiracje spo³eczne s¹ coraz wiêksze i potrze-
by mobilnoœci s¹ coraz wiêksze, dlatego choæby
wytyczenie przebiegu trasy i utwierdzenie jej
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego jest naprawdê bardzo wa¿ne. I dlate-
go, korzystaj¹c z tej mo¿liwoœci, zwracam uwagê,
¿e to jest dla nas w³aœnie bardzo wa¿ne.

By³o jeszcze pytanie pana senatora Koguta, co
z innymi krajami, dlaczego akurat my wprowa-
dzamy tego rodzaju regulacje. Chcia³bym poinfor-
mowaæ, ¿e a¿ do trzynastu krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej s¹ ró¿ne zastrze¿enia zg³oszone
przez Komisjê Europejsk¹, dotycz¹ce w³aœnie nie-
wdro¿enia przepisów pierwszego pakietu kolejo-
wego. Bardzo powa¿ne zarzuty s¹ na przyk³ad wo-
bec Republiki Federalnej Niemiec. Tak wiêc nie je-
steœmy tutaj jedyni, tych krajów jest wiêcej i wszy-
stkie musz¹ sobie z tym poradziæ – my te¿.

I jeszcze odniosê siê do postulatów, które tutaj
pad³y, ¿e bardzo wa¿ne jest przywrócenie takiego
poczucia elementarnej przyzwoitoœci, rozumienia
pojêcia konfliktu interesów. Ja siê z tym zgadzam,
bo je¿eli ta ustawa ma nam pomóc w prawid³o-
wym rozumieniu tych pojêæ, to tym bardziej po-
winna zostaæ uchwalona. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, dziêkujê.
Dziêkujê pañstwu.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki

Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Zgodnie z wczeœniejszym komunikatem przy-
stêpujemy do rozpatrzenia punktu szóstego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1246,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1246A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Paw³a Klimo-
wicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Ko-
misja podczas swojego posiedzenia w dniu
16 czerwca 2011 r. przyjê³a wniosek o podjêcie
uchwa³y wraz z jedn¹ poprawk¹.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa o zmianie usta-
wy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka stanowi wykonanie
obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 paŸ-
dziernika 2010 r., w którym Trybuna³ Konstytu-
cyjny stwierdzi³ niezgodnoœæ art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywa-
telskich w zakresie, w jakim upowa¿nia mar-
sza³ka Sejmu do nadawania statutu Biuru Rzecz-
nika Praw Obywatelskich. Orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego dotyczy³o donios³ej kwestii wza-
jemnych relacji organów w³adzy ustawodawczej
i organu ochrony pañstwa, jakim jest Rzecznik
Praw Obywatelskich. Zakwestionowany przepis
art. 20 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich stanowi, ¿e zadania i organizacjê Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich okreœla statut na-
dawany przez marsza³ka Sejmu na wniosek rzecz-
nika. Pozycjê ustrojow¹ Rzecznika Praw Obywa-
telskich wyznacza art. 210 konstytucji, w myœl
którego rzecznik jest w swojej dzia³alnoœci nieza-
wis³y i niezale¿ny od innych organów pañstwo-
wych. Oznacza to zakaz ustanawiania wiêzów
strukturalnych i funkcjonalnych, które mog³yby
rzecznika uzale¿niaæ. Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, ¿e statut posiadaj¹cy formê zarz¹dze-
nia marsza³ka jako akt normatywny o charakte-
rze wewnêtrznym kszta³tuje organizacjê i zasady
funkcjonowania biura rzecznika i ma bezpoœre-
dni wp³yw na realizacjê kompetencji rzecznika,
okreœlaj¹c jego sytuacjê prawno-faktyczn¹ oraz
warunkuj¹c mo¿liwoœæ prawid³owego dzia³ania,
a zatem nie chroni niezale¿noœci ani niezawis³oœci
rzecznika przed uznaniowoœci¹ marsza³ka Sej-
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mu. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e Rzecz-
nik Praw Obywatelskich w ¿adnym wypadku nie
jest jednostk¹ organizacyjnie podleg³¹ Sejmowi
ani jego marsza³kowi, a skoro tak, to nie mo¿na
uznaæ za zgodn¹ z konstytucj¹ sytuacji, w której
inny podmiot, w tym wypadku marsza³ek Sejmu,
wydaje akt prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego,
który ma wi¹zaæ rzecznika.

Obecnie uchwalona ustawa zak³ada pozbawie-
nie marsza³ka Sejmu uprawnieñ do nadawania
statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz powo³ywania i odwo³ywania zastêpców
rzecznika. Te kompetencje zostaj¹ przekazane
Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Ustawa wpro-
wadza analogiczne rozwi¹zania do ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dyskusja podczas obrad komisji ogranicza³a
siê w³aœnie do spraw zwi¹zanych z powo³ywaniem
i odwo³ywaniem zastêpców rzecznika. Wiêkszoœæ
cz³onków komisji popar³a poprawkê, zdaje siê wi-
cemarsza³ka Romaszewskiego, aczkolwiek nie je-
stem teraz tego pewien, przepraszam, w której
mowa jest o tym, i¿ zastêpców mo¿e powo³ywaæ
rzecznik, bez wskazywania, czym dany zastêpca
ma siê zajmowaæ. Dok³adne brzmienie jest takie:
w art. 1, ust. 3 w zdaniu pierwszym skreœla siê
przecinek i wyrazy „w tym zastêpcê do spraw
¿o³nierzy”. Dotychczas brzmia³o to w nastêpuj¹cy
sposób: rzecznik mo¿e powo³ywaæ nie wiêcej ni¿
trzech zastêpców rzecznika, w tym zastêpcê do
spraw ¿o³nierzy. Komisja uzna³a, i¿ rzecznik po-
winien mieæ swobodê w okreœlaniu tego, jakich
chce mieæ zastêpców i co ka¿dy z zastêpców ma
czyniæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
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? Widzê ju¿ – pan senator Bisztyga i pan
senator Wojciechowski.

Panie Senatorze Klimowicz, zapraszam serde-
cznie na mównicê, a mikrofon oddajê panu sena-
torowi Bisztydze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Chcia³bym zapytaæ, czy nie wydaje siê panu, ¿e
tutaj idziemy jakby w drug¹ stronê. Skoro pozba-
wiono marsza³ka Sejmu uprawnieñ do nadawa-
nia statutu biuru rzecznika, a tak¿e do powo³ywa-
nia i odwo³ywania zastêpców i wszystkie te fun-
kcje przekazano rzecznikowi, to jakie teraz bêd¹
mechanizmy kontrolne? Czy nie wydaje siê panu,
¿e niejako pozbawiamy siê… Ja oczywiœcie szanu-

jê orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, ale od-
noszê wra¿enie, ¿e poszliœmy trochê za daleko.
Jakby pan by³ uprzejmy wypowiedzieæ siê na ten
temat… Czy pan te¿ tak uwa¿a? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan tak uwa¿a, Panie Senatorze?

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, Szanowny
Panie Senatorze Stanis³awie, ja przedstawi³em
sprawozdanie z prac komisji, a ta kwestia, któr¹
pan zawar³ w pytaniu, nie by³a przedmiotem dys-
kusji, wiêc mówienie o tym, jakie s¹ moje odczu-
cia czy przekonania na ten temat, nie jest w tym
momencie moim zadaniem. Tak ¿e wybaczy pan,
ale nie ustosunkujê siê do tej sprawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, a nastêpnie pani

senator Rotnicka.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Jest tutaj, moim zdaniem, pewne ograniczenie or-
ganizacyjne – maksymalnie trzech zastêpców. Czy
mimo wszystko nie pozosta³o tu jakieœ ogranicze-
nie dotycz¹ce samego ustroju urzêdu Rzecznika
Praw Obywatelskich czy te¿ Rzecznika Praw Dziec-
ka? Jeœliby na przyk³ad rzecznik chcia³ dzia³aæ
przez swoich zastêpców i chcia³by mieæ wiêcej za-
stêpców, którzy bêd¹ bezpoœrednio prowadziæ
sprawy, to by go to jednak ograniczy³o. Czy na po-
siedzeniu komisji by³a jakaœ dyskusja na ten te-
mat? A je¿eli tak, to jakie by³y konkluzje? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o udzielenie

odpowiedzi.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, dyskusja
miêdzy innymi na temat dzia³ania zastêpców
rzecznika by³a dosyæ d³uga, ale nie dyskutowaliœ-
my o liczbie zastêpców, poniewa¿ z Sejmu otrzy-
maliœmy informacjê o konkretnej liczbie, o trzech
zastêpcach. Dyskusja ogranicza³a siê do tego, czy
ustawodawca ma od razu zawê¿aæ zakres tego,
czym maj¹ siê zajmowaæ zastêpcy rzecznika, czy
te¿ nie. Podczas sprawozdania pani rzecznik syg-
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nalizowa³a, ¿e chcia³aby wyznaczyæ jednego za-
stêpcê, który zajmowa³by siê sprawami ¿o³nierzy,
a komisja uzna³a, i¿ nie nale¿y tego narzucaæ, tak
wiêc pozostawiamy rzecznikowi woln¹ wolê. Nie
dyskutowaliœmy ani o liczbie zastêpców, ani
o tym, czy korzystniejsza by³aby wiêksza liczba,
czy mniejsza.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, bardzo proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek! Szanowny Panie Senatorze! Ja
mam takie krótkie pytanie. Z tego, co pan powie-
dzia³, nie zrozumia³am jednoznacznie, kto nadaje
statut Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Rozu-
miem, ¿e na wniosek… Ale jakieœ cia³o powinno to
zatwierdziæ, bo rzecznik nie bêdzie, powiedzia³a-
bym, jednow³adztwem w materii nadania statutu
i wykonywania swoich obowi¹zków. Nie mówiê
ju¿ o powo³aniu – to te¿ jednoznacznie nie wynika-
³o z pañskiej wypowiedzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, ta kwestia nie
by³a omawiana podczas prac komisji, ale powiem,
i¿ wykonujemy tutaj wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który stwierdzi³, i¿ rzecznik praw obywa-
telskich nie by³ w pe³ni niezale¿ny, zarówno jeœli
chodzi o ustanawianie regulaminu czy te¿ statutu
dzia³ania swojego biura, jak i mianowanie swoich
zastêpców. Trudno jest mi teraz powiedzieæ, czy
w praktyce rzecznik rzeczywiœcie czu³ siê ograni-
czony, ale w tym zapisie jednoznacznie stwierdza
siê czy te¿ sankcjonuje wolnoœæ rzecznika, jego
niezale¿noœæ i niezawis³oœæ, jeœli chodzi o ustana-
wianie statutu, regulaminu i mianowanie jego za-
stêpców.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
(Senator Pawe³ Klimowicz: Dziêkujê.)
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-

ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê, ¿e pa-
nowie senatorowie Stanis³aw Bisztyga i Stanis³aw
Jurcewicz z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji
do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Oœrodku Studiów Wscho-
dnich im. Marka Karpia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1245,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1245A.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I zapraszam sprawozdawcê Komisji Spraw Za-

granicznych, pana senatora Leona Kieresa. Pro-
szê o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze
w³aœnie wchodz¹cy!

Ustawa o Oœrodku Studiów Wschodnich imie-
nia Marka Karpia zosta³a przyjêta przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. Pan mar-
sza³ek Wysokiego Senatu skierowa³ j¹ do Komisji
Spraw Zagranicznych, która na swoim posiedze-
niu 9 czerwca 2011 r. przyjê³a dwie uchwa³y. Pier-
wsza rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej
ustawy z czterema poprawkami, które za chwilê
omówiê, a druga to wyznaczenie mnie na sprawo-
zdawcê komisji.

Ustawa odnosi siê do ustalenia statusu praw-
nego jednostki organizacyjnej, która dzia³a od
dwudziestu jeden lat. Jeden z pos³ów, Tadeusz
Iwiñski, okreœli³ to tak: oczko – dwadzieœcia jeden
lat dzia³alnoœci tej wa¿nej instytucji, tego think
tanku, który pracowa³ zw³aszcza na rzecz instytu-
cji ¿ycia publicznego, przede wszystkim przez for-
mu³owanie ocen, opinii eksperckich, wysokospe-
cjalistycznych, dla polskiego rz¹du i jego odpo-
wiednich agend.

Instytut dzia³a w tej chwili w formule bud¿eto-
wej, a wiêc ustawy o finansach publicznych,
a wczeœniej – prawa bud¿etowego. Jest pañstwo-
w¹ jednostk¹ bud¿etow¹, wiêc przede wszystkim
nie ma osobowoœci prawnej – i to jest ta podstawo-
wa zmiana. Ta kwestia, zmiana statusu prawnego
instytutu przez przekszta³cenie go z jednostki bu-
d¿etowej w pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹
o osobowoœci prawnej, jest fundamentaln¹ zmia-
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n¹, która poci¹ga za sob¹ kolejne modyfikacje
statusu prawnego Oœrodka Studiów Wschodnich
imienia Marka Karpia – notabene za³o¿yciela i, do
chwili tragicznej œmierci, szefa tego oœrodka.
Ustawa okreœla jednoczeœnie w sposób precyzyj-
ny i zamkniêty, taksatywny, siedem p³aszczyzn
dzia³ania oœrodka okreœlonych w art. 2. Ogólnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzi tutaj przede wszyst-
kim o funkcje doradcze, eksperckie, o przygoto-
wanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycz-
nych.

Oczywiœcie konsekwencj¹ tego rodzaju aktyw-
noœci oœrodka jest równie¿ dzia³alnoœæ zwi¹zana
z archiwizowaniem ró¿nego rodzaju dokumen-
tów, ksiêgozbiorów, oraz wspó³praca z innymi po-
dobnymi instytucjami, czy to w Polsce, czy te¿ za
granic¹, wspó³praca z instytucjami naukowymi,
bezpoœrednia lub te¿ maj¹ca charakter inspiracji
do podejmowania okreœlonych dzia³añ. I wreszcie
to, co zwykle w sytuacji takich instytucji jest wa¿-
ne: kwestia upowszechniania wiedzy o problema-
tyce nale¿¹cej do przedmiotu dzia³ania instytutu.

Instytut bêdzie ustawow¹ osob¹ prawn¹, a nie
rejestrow¹, wiêc nie bêdzie wpisywany do ¿adne-
go rejestru, na przyk³ad do Krajowego Rejestru
S¹dowego, by otrzymaæ osobowoœæ prawn¹. Usta-
wa nadaje z mocy prawa – a wiêc to bêdzie z mocy
ustawy – osobowoœæ prawn¹ tej jednostce organi-
zacyjnej, która notabene bêdzie podporz¹dkowa-
na prezesowi Rady Ministrów, a w imieniu preze-
sa Rady Ministrów czynnoœci wynikaj¹ce ze spra-
wowanego przez premiera nadzoru bêdzie wyko-
nywa³ szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Bardzo istotn¹ kwesti¹ w zakresie kompetencji
prezesa Rady Ministrów jest nadanie oœrodkowi
statutu. Notabene statut bêdzie nadawany nie
w drodze zarz¹dzenia, a wiêc aktu tak zwanego
prawa wewnêtrznego, niezaliczanego przez pol-
sk¹ konstytucjê do kategorii Ÿróde³ prawa, tylko
w formie rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów,
co znacz¹co wzmocni pozycjê tej instytucji, na
przyk³ad w zakresie kontroli parlamentarnej od-
noœnie do okreœlania sytuacji oœrodka. Tak jak to
jest zwykle w przypadku statutu ka¿dej jednostki
organizacyjnej, zawsze okreœla czy precyzuje on
problematykê organizacji wewnêtrznej jak rów-
nie¿ okreœla sytuacjê organów tej jednostki orga-
nizacyjnej, o czym za chwilê bêdê mówi³.

Mówi¹c o zadaniach i kompetencjach oœrodka,
trzeba zw³aszcza zwróciæ uwagê, ¿e w konsekwen-
cji okreœlenia osobowoœci prawnej w statucie oso-
bowym oœrodka, otrzyma on prawo prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, ale tak – jak to mówi³
pan minister Arabski w czasie debaty sejmowej –
aby ta dzia³alnoœæ nie dominowa³a w jego aktyw-
noœci. Dlatego te¿ oœrodek nie bêdzie móg³ uzyski-
waæ z dzia³alnoœci gospodarczej przychodów wiê-
kszych ni¿ 20% przychodów ogó³em. To ograni-

czenie ma jakby temperowaæ ewentualne inicja-
tywy zwi¹zane z wykraczaniem poza ustawow¹
i statutow¹ p³aszczyznê dzia³alnoœci.

Oœrodkiem bêd¹ kierowa³y dwa organy: dyrek-
tor oœrodka ka¿dorazowo powo³ywany i odwo³y-
wany przez prezesa Rady Ministrów oraz siedmio-
osobowa rada oœrodka notabene skomponowana
z dwóch grup osób. Pierwsza grupa, trzech cz³on-
ków oœrodka, to bêd¹ przedstawiciele okreœlo-
nych organów, czyli prezesa Rady Ministrów, mi-
nistra w³aœciwego do spraw gospodarki oraz mini-
stra w³aœciwego do spraw zagranicznych, a druga
grupa to bêd¹ cztery osoby o szczególnych kom-
petencjach – co nie oznacza, ¿e te pierwsze trzy,
reprezentanci naczelnych organów administracji
publicznej, czyli premiera i dwóch ministrów, ta-
kich kompetencji nie bêd¹ mieæ. Ustawa wyraŸnie
mówi o kwalifikacjach, które musz¹ mieæ cz³on-
kowie rady oœrodka, z tym ¿e ta czwórka – cztery
osoby spe³niaj¹ce wymogi ustawowe z art. 11 –
jest powo³ywana na wniosek pozosta³ych cz³on-
ków rady oœrodka. Do tego kadencja tych czterech
osób jest ograniczana do szeœciu lat, z tym ¿e co
trzy lata nastêpuje wymiana po³owy z nich, czyli
dwóch osób.

Uwa¿am, tak jak zreszt¹ to by³o mówione
i w debacie sejmowej, i w czasie posiedzenia komi-
sji, ¿e zmiana statutu oœrodka wp³ynie korzystnie
przez ustawowe uregulowanie, a jego sytuacja,
jak powiedzia³em, do tej pory by³a i jest nadal ta-
ka, ¿e funkcjonuje on jako pañstwowa jednostka
bud¿etowa, dzisiaj zaœ ustawowe uregulowanie
tej sytuacji oznacza nie tylko zmianê sytuacji pra-
wnej, ale jednoczeœnie usankcjonowanie presti-
¿u, dorobku i znaczenia tej instytucji. Jednoczeœ-
nie pozwoli to te¿ na nowe, ¿e tak powiem, impul-
sy co do jego aktywnoœci, a w przysz³oœci, moim
zdaniem, równie¿ na parlamentarne zaintereso-
wanie dzia³alnoœci¹ tego oœrodka maj¹cego ju¿,
jak powiedzia³em, status ustawowej osoby praw-
nej. Wyzwoli to te¿ po stronie oœrodka mo¿liwoœci
nowych inicjatyw, zreszt¹ nie tylko zwi¹zanych
z prowadzeniem tej dzia³alnoœci gospodarczej,
z której przychody z dzia³alnoœci gospodarczej,
o czym te¿ mówi³em, nie mog¹ przekroczyæ 20%
sumy przychodów z pozosta³ych Ÿróde³. Oœrodek
bêdzie finansowany z bud¿etu pañstwa; o ile pa-
miêtam, w tym roku ta kwota ma wynosiæ 8 milio-
nów z³ plus 300 tysiêcy z³ z rezerwy bud¿etu pañ-
stwa.

Teraz przedstawiê cztery poprawki, które zg³o-
si³a komisja. One mo¿e nie tyle fundamentalnie
zmieniaj¹ sytuacjê oœrodka, ile poprawiaj¹ regu-
lacjê prawn¹, choæ nie tylko w wymiarze tak zwa-
nym techniczno-legislacyjnym. Otó¿ w art. 9
ust. 2 w pkcie 4 – ten pkt 4 mówi w³aœnie o tych
czterech osobach bêd¹cych cz³onkami rady oœ-
rodka, a niebêd¹cych przedstawicielami premie-
ra, ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych
i ministra w³aœciwego do spraw gospodarki – zna-
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laz³o siê sformu³owanie, które okreœli³bym jako
przesadnie precyzuj¹ce wymagania w odniesie-
niu do tych czterech osób. Mianowicie powo³uj¹c
te cztery osoby, nale¿y kierowaæ siê wymaganiami
okreœlonymi w art. 11 pkcie 2, czyli maj¹ one wy-
ró¿niaæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodowym
w zakresie zadañ oœrodka. Jednak tego wymogu
nie ma ju¿ w stosunku do przedstawicieli premie-
ra, ministra spraw zagranicznych i ministra go-
spodarki, co oznacza³oby, ¿e te osoby nie musz¹
wyró¿niaæ siê tego rodzaju szczególnym doœwiad-
czeniem zawodowym. Z kolei do tych czterech
osób nie odnosi³yby siê – mo¿na tutaj spekulowaæ
– inne wymagania, te trzy, które okreœlono
w art. 11, czyli nie musia³yby posiadaæ obywatel-
stwa polskiego i korzystaæ z pe³ni praw publicz-
nych, mog³yby byæ to osoby skazane prawomoc-
nym wyrokiem s¹dowym za umyœlne przestêp-
stwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœ-
lne przestêpstwo skarbowe, a tak¿e nie musia³yby
byæ to osoby ciesz¹ce siê nieposzlakowan¹ opini¹.

Jak powiedzia³em, te w¹tpliwoœci interpreta-
cyjne, dotycz¹ce tego, które z tych kryteriów od-
nosz¹ siê do tych czterech osób bêd¹cych cz³on-
kami rady oœrodka…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Ktoœ mnie jednak œciga.
…powinny byæ rozwiane. St¹d te¿ proponuje-

my, ¿eby w art. 9 ust. 2 pkcie 4 wykreœliæ s³owa
„spe³niaj¹ce wymogi, o których mowa w art. 11
pkt 2” i zast¹piæ je sformu³owaniem „cztery osoby
powo³ywane na okres kadencji”. To oznacza, ¿e
ka¿dy cz³onek rady oœrodka bêdzie poddany w³a-
œciwoœci okreœlonej w art. 11, tym czterem istot-
nym kryteriom.

Teraz kolejna poprawka, do art. 12 ust. 3. Tam
jest, jak to pan senator Andrzejewski czêsto mó-
wi, przypadek superfluum. Mianowicie nie potrze-
ba przywo³ywaæ tego, ¿e „Do pracowników Oœrod-
ka stosuje siê przepisy ustawy z dnia 26 czerwca
1994 r.”…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
Pani Marsza³ek, ju¿ chyba wy³¹czê telefon, mi-

nisterstwo nauki w³aœnie mnie œciga.
Otó¿ jest oczywiste, ¿e do pracowników oœrod-

ka stosuje siê przepisy kodeksu pracy i powtarza-
nie tego w ustawie jest niepotrzebne i sprzeczne
z zasadami techniki legislacyjnej.

Poprawka trzecia dotyczy dzia³alnoœci gospo-
darczej, o której ju¿ tu mówi³em. ¯eby nie kompli-
kowaæ, powiem o tym prostym jêzykiem: zg³asza-
na przez Komisjê Spraw Zagranicznych poprawka
do art. 14 w ust. 3 i w ust. 4 wyraŸnie wskazuje
mianowicie na to – co te¿ zaznacza³em – ¿e dzia³al-
noœæ gospodarcza oœrodka mo¿e byæ prowadzona
wy³¹cznie w zakresie realizacji jego zadañ.

Wreszcie w poprawce do art. 21 ust. 1 zastêpu-
je siê wyraz „wybiera” wyrazem „powo³uje”. Inny-

mi s³owy, prezes Rady Ministrów nie wybiera, tyl-
ko powo³uje prezesa oœrodka. To jest wszystko, co
w tej sprawie mam do powiedzenia, sk³adaj¹c
sprawozdanie komisji.

Na posiedzeniu komisji pan senator Cimosze-
wicz odnosi³ siê jeszcze do sylwetki patrona
oœrodka, Marka Karpia. Tê sprawê, Panie Senato-
rze, wyjaœnia³em, ona rzeczywiœcie by³a, choæ
bardzo incydentalnie, podniesiona w debacie sej-
mowej, nie budzi³a ona zastrze¿eñ.

Konkluduj¹c, wnoszê, aby Wysoka Izba przyjê-
³a przedstawion¹ przeze mnie ustawê wraz z czte-
rema omówionymi poprawkami.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
To od pani minister Kudryckiej…
Panie Profesorze, mo¿e pan zostanie.
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?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie.)
Oczywiœcie pan senator Bisztyga, bardzo

proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Kierowany g³êbok¹ trosk¹ o to, ¿ebyœmy szyb-
ko skoñczyli, w³aœciwie wype³nili ten czas i skoñ-
czyli w porê, chcia³em zadaæ kilkanaœcie pytañ.
Teraz ograniczê siê do dwóch, a pozosta³e zadam
panu profesorowi w kuluarach.

Przede wszystkim w pe³ni podzielam pogl¹d, ¿e
nadanie osobowoœci prawnej stworzy now¹ ja-
koœæ, absolutnie tak jest. Chcê jednak zapytaæ
o pewn¹ kwestiê, nie do koñca bowiem podzielam
pogl¹d, ¿e ograniczenie przychodów z dzia³alnoœci
gospodarczej do tych 20% jest dobre. Dlatego te¿
chcia³bym, ¿eby powiedzia³ mi pan, czy te 20% to
jest sztywna wartoœæ, czy ona bêdzie zmieniana.

Je¿eli bowiem ograniczymy przychody z dzia-
³alnoœci gospodarczej do jakieœ kwoty, to oznacza,
¿e oczy kierownictwa tej jednostki skieruj¹ siê na
bud¿et pañstwa – pan profesor powiedzia³, ¿e
w tym roku jest 8 milionów z³. Czy ta kwota uleg-
nie zmianie w przysz³oœci? Mam tu na myœli ten
ogranicznik, tê stopê procentow¹. Jaki przewidy-
wany jest bud¿et oœrodka? Czy oœrodek – jeœli
mo¿na o to zapytaæ – mo¿e byæ dotowany z daro-
wizn osób prawnych lub osób fizycznych?

I ostatnie pytanie, dotycz¹ce pracowników
oœrodka likwidowanego, którzy przechodz¹ do no-
wo utworzonego oœrodka, staj¹ siê jego pracowni-
kami. Czy wobec nich przewidywana jest jakaœ re-
strukturyzacja, ograniczenie zatrudnienia, czy
te¿ stan zatrudnienia pozostaje jaki by³, czyli jest
constans? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedŸ, Panie Profesorze.

Senator Leon Kieres:

Jeœli pan minister Arabski pozwoli, pos³u¿ê siê
s³owami z jego wyst¹pienia w czasie debaty sej-
mowej, bo tak¿e i wtedy, choæ mo¿e nie precyzyj-
nie, ale jednak, odnoszono siê do kwestii przycho-
dów oœrodka. Pan minister wówczas powiedzia³,
¿e te 20% jest w³aœnie po to, ¿eby oœrodek nie zaj-
mowa³ siê ani wynajmem swoich pomieszczeñ
biurowych, ani innymi tego typu rzeczami. To jest
te¿ kwestia wspó³pracy z niektórymi innymi
oœrodkami, kiedy to wspólnie organizuje siê jakiœ
projekt i wspólnie pozyskuje na niego œrodki.

Proszê pamiêtaæ, ¿e te 20% odnosi siê do wszy-
stkich przychodów oœrodka, a wiêc i tych, które
bêd¹ okreœlone w jego bud¿ecie, i tych wynika-
j¹cych z dotacji. Je¿eli ten bud¿et bêdzie wiêkszy,
to i ta kwota dwudziestoprocentowa bêdzie wiêk-
sza. Jeœli bud¿et bêdzie mniejszy, to i 20% w tym
pieniê¿nym wymiarze bêdzie mniejsze. Jednak
podzielam pogl¹d, który wyrazi³ pan minister To-
masz Arabski, ¿e jednak oœrodek nie powinien
ulegaæ pokusie zarabiania – co mo¿e wyst¹piæ
w tak wa¿nej, presti¿owej i specjalistycznej jedno-
stce – bo jednak powinien przede wszystkim kon-
centrowaæ siê na swojej dzia³alnoœci statutowej.
I choæ trzeba oœrodkowi pozwalaæ na podejmowa-
nie dzia³añ, chocia¿by w postaci sprzeda¿y zama-
wianych analiz, to znowu pan minister Arabski
mówi³, ¿e koncentrowanie siê na sprzeda¿y zama-
wianych analiz te¿ Ÿle s³u¿y³oby statusowi oœrod-
ka. Nie po to anga¿ujemy parlament w tworzenie
instytucji, która przede wszystkim ma s³u¿yæ w³a-
dzom publicznym w Polsce, ¿eby jej dzia³alnoœæ
by³a skierowana na realizacjê innych zadañ, ko-
sztem dzia³alnoœci podstawowej, ustawowej i sta-
tutowej.

Co do tego, czy mo¿e otrzymywaæ darowizny, to
jako osoba prawna mo¿e, jednak ustawa o finan-
sach publicznych – któr¹ notabene uchwaliliœmy
w 2009 r. – wyraŸnie rygoryzuje te zasady przy-
znawania darowizn. Preoszê pamiêtaæ, ¿e jeœli
chodzi chocia¿by o jednostki bud¿etowe, to one
nie mog³y otrzymywaæ darowizn. To te¿ wp³ywa na
poprawê sytuacji oœrodka. Pañstwowa jednostka
bud¿etowa ca³oœæ swoich przychodów otrzymuje
z bud¿etu Skarbu Pañstwa lub innej jednostki or-
ganizacyjnej, ca³oœæ swoich przychodów odpro-
wadza do bud¿etu, a wiêc to jest tak zwane finan-
sowanie bud¿etowe. W przypadku osoby prawnej,
a oœrodek bêdzie osob¹ prawn¹, istnieje mo¿li-
woœæ zarabiania, a tak¿e otrzymywania ró¿nego
rodzaju dotacji. Oczywiœcie na tym tle mog¹ po-
wstawaæ… I tu mo¿e sugeruje pan w sposób ukry-
ty coœ, co nie by³o przedmiotem debaty: a co bê-

dzie, jeœli ktoœ przeka¿e darowiznê, która bêdzie
stanowi³a przychód oœrodka przekraczaj¹cy 20%
ogólnych jego przychodów? Oœrodek bêdzie mu-
sia³ prawdopodobnie przekazaæ ró¿nicê do bud¿e-
tu pañstwa, zgodnie z tym rygorystycznym impe-
ratywnym przepisem dotycz¹cym w³aœnie tych
20%. Wprawdzie chodzi tu o dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹… A wiêc mo¿na by by³o jednak broniæ tezy,
¿e ca³a darowizna mo¿e zostaæ przekazana na
rzecz oœrodka.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo za tê wyczerpuj¹c¹ informa-
cjê. Jeszcze pan senator Wojciechowski chce…

(Senator Leon Kieres: Naprawdê zdziwi³bym siê…
Zaniepokoi³em siê, ¿e pan senator jeszcze nie…)

Po panu senatorze Bisztydze…

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze,
krótkie pytanie. Chodzi mi o tê dotychczasow¹
dzia³alnoœæ, która s³u¿y bardzo delikatnym i stra-
tegicznym przedsiêwziêciom zwi¹zanym z bezpie-
czeñstwem. Czy w tym zakresie to przekszta³cenie
w jakiœ sposób nie utrudni czy nie uniemo¿liwi
niektórych prac tej bardzo delikatnej natury.

(Senator Leon Kieres: Wra¿liwej.)
Wra¿liwej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Mia³o byæ krótko i bardzo…

Senator Leon Kieres:

Mogê odpowiedzieæ w sposób nastêpuj¹cy.
Nadzór premiera i szefa jego kancelarii, bez wzglê-
du na to, kto nim bêdzie – lubiê i szanujê pana mi-
nistra, ale przecie¿ nie bedzie wiecznie zajmowa³
tego stanowiska, w przysz³oœci bêdzie je zajmowa³
ktoœ inny – oraz sk³ad rady oœrodka, moim zda-
niem, zawsze bêdzie stanowi³ tak¹ gwarancjê.
Proszê bowiem pamiêtaæ o tym, o czym mówi³em.
W sk³ad rady oœrodka, która jest wewnêtrznym
organem sprawuj¹cym nadzór i kontrolê nad
dzia³alnoœci¹ dyrektora oœrodka, wchodzi przed-
stawiciel premiera, przedstawiciel ministra
spraw zagranicznych i przedstawiciel ministra
w³aœciwego do spraw gospodarki plus tych czte-
rech cz³onków pochodz¹cych wprawdzie z nomi-
nacji, ale wybranych w innym trybie, powiedzmy
sobie, z tak zwanych spo³ecznych… I s¹dzê, ¿e ró-
wnie¿ w tym zakresie… Zreszt¹ tak¿e statut – sta-
tutu jeszcze nie ma, jest tylko projekt rozpo-
rz¹dzenia – okreœla jakie s¹ zasady postêpowania
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z materia³ami, klauzulowania itd.… Tego dotyczy
ustawa o ochronie informacji niejawnych. Tak
wiêc myœlê, ¿e nie powinniœmy siê obawiaæ, ¿e
analizy czy inne materia³y przygotowane przez
oœrodek dostan¹ siê w niepowo³ane rêce.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów. Dzisiaj prezesa Rady Ministrów re-
prezentuje pan minister Tomasz Arabski, szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Przypomnê, ¿e oœrodek stu-
diów wschodnich reprezentuje dzisiaj zastêpca
dyrektora, pan Adam Eberhardt.

Zapraszam, Panie Ministrze. Czy chce pan
uzupe³niæ…

(G³os z sali: Nie.)
Po tym wyczerpuj¹cym wyjaœnieniu…
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów To-

masz Arabski:: Serdecznie dziêkujê, wydaje mi
siê, ¿e wszystko jest jasne. Jeœli s¹ jakieœ pytania,
na które mia³bym odpowiedzieæ, to oczywiœcie na
nie odpowiem, ale nie chcia³bym pani marsza³ek
i Wysokiej Izbie zabieraæ czasu.)

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 chce zadaæ takie pytanie?
Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, dziêkujê bar-
dzo, Panie Dyrektorze, dziêkujê, Panie Senatorze.

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 rów-
nie¿, ¿e pan senator Tadeusz Gruszka z³o¿y³ swoje
przemówienie w dyskusji do protoko³u*.

Dziêkujê bardzo, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w odniesie-
niu do przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych statki
morskie lub statki powietrzne w transporcie miê-
dzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia
7 marca 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1252,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1252A
i 1252B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora W³odzimierza Cimoszewi-
cza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Wysoka Izbo!
Jest czêst¹ praktyk¹ w stosunkach miêdzyna-

rodowych zawieranie umów, których celem jest
unikanie podwójnego opodatkowania w odniesie-
niu do obywateli i firm zwi¹zanych z pañstwami
zawieraj¹cymi takie umowy. Na ogó³ te umowy
maj¹ szeroki zakres rzeczowy i dotycz¹ ró¿nych
rodzajów osi¹ganych i podlegaj¹cych opodatko-
waniu dochodów.

W tym przypadku mamy do czynienia z umow¹
z kilku powodów szczególn¹. Szczególna jest ona
miêdzy innymi z punktu widzenia drugiej strony,
partnera Polski. Nie jest to samodzielne pañstwo,
jest to terytorium zale¿ne Wielkiej Brytanii, tyle ¿e
w tym zakresie korzysta ono z przymiotu niezale¿-
noœci, mo¿e byæ stron¹ umów miêdzynarodo-
wych. Umowa jest równie¿ szczególna ze wzglêdu
na swój w¹ski zakres. Jest to jedna z trzech
umów, jak warto zauwa¿yæ, podpisanych ledwie
cztery miesi¹ce temu. Na tle bardzo czêstej i bu-
dz¹cej w¹tpliwoœci w tej Izbie praktyki kierowania
przez rz¹d wniosków o ratyfikacjê umów podpisa-
nych czasami wiele lat wczeœniej mamy do czynie-
nia ze szczególnie sprawn¹ procedur¹ ratyfikacyj-
n¹. Jak powiedzia³em, jest to jedna z trzech
umów. Pozosta³e dwie to umowa o unikaniu pod-
wójnego opodatkowania niektórych kategorii do-
chodów osób fizycznych oraz umowa o wymianie
informacji podatkowych. Rozumiem, ¿e mo¿emy
oczekiwaæ ze strony rz¹du wniosków ratyfikacyj-
nych tak¿e w odniesieniu do tych umów.

W tym przypadku, wedle informacji, jakie
przedstawili reprezentanci rz¹du, polskim orga-
nom podatkowym nie s¹ znane praktyczne przy-
padki, do których ju¿ dzisiaj przepisy tej umowy
mog³yby siê odnosiæ, mog³yby mieæ zastosowanie.
A jak wskazuje sam tytu³, chodzi tutaj o unikanie
podwójnego opodatkowania przedsiêbiorstw eks-
ploatuj¹cych statki morskie i powietrzne w trans-
porcie miêdzynarodowym. Po prostu w tej chwili
w przypadku Polski i Wyspy Man takiej praktyki

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man… 51

(senator L. Kieres)

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



nie ma. Ale oczywiœcie umowa ma charakter przy-
sz³oœciowy, poniewa¿ bêdzie regulowa³a, w przy-
padku jej ratyfikacji, te kwestie na przysz³oœæ. Ma
ona tak¿e jeszcze jeden cel. Otó¿ Wyspa Man, któ-
ra jest znana ze stosowania bardzo preferencyjne-
go systemu podatkowego wobec swoich rezyden-
tów, jest w Polsce… znajduje siê na liœcie krajów
stosuj¹cych szkodliwe praktyki podatkowe.
Wejœcie w ¿ycie umów, o których tutaj wspomnia-
³em, z których jedn¹ jest ta dzisiaj omawiana
umowa, pozwoli Polsce na skreœlenie Wyspy Man
z tej listy. A to z kolei bêdzie mia³o w przysz³oœci
pozytywny skutek dla polskich podmiotów, taki,
¿e nie bêd¹ musia³y sk³adaæ bardzo szczegó³o-
wych informacji w momencie realizowania swoje-
go obowi¹zku podatkowego.

Umowa wprowadza jako kryterium ustalania,
gdzie wystêpuje obowi¹zek podatkowy, lokaliza-
cjê faktycznej siedziby zarz¹du czy te¿ faktyczne-
go zarz¹du danego przedsiêbiorstwa.

Wszystkie te informacje i wyjaœnienia z³o¿one
przez przedstawicieli rz¹du nie wywo³a³y ¿adnych
zastrze¿eñ w Komisji Spraw Zagranicznych, która
jednomyœlnie popar³a ten dokument. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
I obecnie proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿e-

tu i Finansów Publicznych, pana senatora Anto-
niego Motyczkê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Antoni Motyczka:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Finansów Publ icznych wnosi

o poparcie tej ustawy i o przyjêcie jej bez popra-
wek. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie ma chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
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 przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Czy pan minister Grabowski chce zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, Pani Marsza³ek. Dziêkujê
bardzo.)

Nie? A czy pan minister…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-

nicznych Jan Borkowski: Nie. Dziêkujê.)
Rozumiem.
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê uprzejmie panom

ministrom.
Czy senatorowie chc¹ zadaæ pytanie przedsta-

wicielom rz¹du? Nie ma 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.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-
s³aw Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dysku-
sji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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 ratyfikacji Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Sau-
dyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu oraz
Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych w Rija-
dzie dnia 22 lutego 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1253,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1253A
i 1253B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych przedstawiam stanowisko naszej komisji
dotycz¹ce uchwalonej przez Sejm w dniu 10 czer-
wca 2011 r. ustawy o ratyfikacji Konwencji miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii
Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opo-
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datkowania w zakresie podatków od dochodów
oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych
w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku
nr 1253A. Komisja po przeanalizowaniu treœci
ustawy wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Opiniowana ustawa wyra¿a zgodê na ratyfika-
cjê Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodów oraz Protoko³u do tej Kon-
wencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego
2011 r.

Umowa okreœla zakres i zasady opodatkowania
podatkami dochodowymi – w Polsce bêd¹ to poda-
tek dochodowy od osób fizycznych i podatek do-
chodowy od osób prawnych – podmiotów ma-
j¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w jed-
nym z obu umawiaj¹cych siê pañstw.

Postanowienia umowy zosta³y oparte na mode-
lowej konwencji Organizacji Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju w sprawie podatków od docho-
dów i maj¹tku, przewiduj¹cej dwie alternatywne
metody unikania podwójnego opodatkowania:
metodê proporcjonalnego zaliczania oraz metodê
wy³¹czenia z progresj¹.

Zgodnie z umow¹ podstawow¹ metod¹ unika-
nia podwójnego opodatkowania bêdzie metoda
proporcjonalnego zaliczania. Metoda ta polega na
tym, ¿e podatek zap³acony od dochodu osi¹gniê-
tego za granic¹ jest zaliczany na poczet podatku
nale¿nego w kraju rezydencji podatkowej, obli-
czonego od ca³oœci dochodów w takiej proporcji,
w jakiej dochód ze Ÿróde³ zagranicznych pozostaje
w stosunku do ca³oœci dochodu podatnika.

Metoda wy³¹czenia z progresj¹ polega na tym,
¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony
z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany
jest pod uwagê jedynie przy obliczaniu stawki po-
datkowej, wed³ug której podatnik bêdzie zobo-
wi¹zany rozliczyæ podatek od dochodów uzyska-
nych w kraju rezydencji podatkowej.

Umowa znajdzie zastosowanie we wzajemnej
wymianie informacji niezbêdnych do weryfikacji
prawid³owoœci deklarowanej podstawy opodatko-
wania w stosunkach polsko-saudyjskich, ponie-
wa¿ przewiduje tak zwan¹ pe³n¹ klauzulê wymia-
ny informacji, tak¿e informacji objêtych tajemni-
c¹ bankow¹. Umowa nie zawiera przepisów doty-
cz¹cych pomocy w poborze podatków.

Ze wzglêdu na specyfikê prawa wewnêtrznego
Arabii Saudyjskiej uwzglêdnia ona szereg odrêb-
noœci w systemach prawnych obu pañstw
i w zwi¹zku z tym integraln¹ czêœci¹ umowy jest
protokó³.

Raz jeszcze wnoszê o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pani¹ senator Alicjê Zaj¹c, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Zapraszam serdecznie.

Senator Alicja Zaj¹c:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-

nicznych przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozda-
nie dotycz¹ce ustawy o ratyfikacji Konwencji miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii
Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska jest krajem, z którym Polska
utrzymuje stosunki dyplomatyczne od 3 maja
1995 r., jednak dotychczas nasze pañstwo nie za-
war³o z ni¹ umowy reguluj¹cej kwestie opodatko-
wania dochodów, przez co mog¹ one byæ opodat-
kowywane zarówno w Polsce, jak i w kraju ich
uzyskania. Z uwagi na fakt, ¿e Arabia Saudyjska
jest krajem, który nale¿y do najwiêkszych poza-
europejskich odbiorców polskiego eksportu, oraz
¿e rozszerza siê skala wspó³pracy gospodarczej
pomiêdzy oboma krajami, kwestie podatkowe po-
winny zostaæ jak najszybciej uregulowane.

Konwencja oparta zosta³a na modelowej kon-
wencji Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju w sprawie podatku od dochodu i maj¹t-
ku, któr¹ uznaje siê za najpe³niejsze Ÿród³o norm
zapobiegaj¹cych podwójnemu opodatkowaniu.
Tworzy ona definicje oraz przedstawia metody
unikania podwójnego opodatkowania.

Polsko-saudyjska konwencja obejmuje posta-
nowieniami w przypadku Polski podatki dochodo-
we od osób prawnych i osób fizycznych, a w przy-
padku Arabii Saudyjskiej – podatek zakat oraz po-
datek dochodowy, w³¹cznie z podatkiem od dzia-
³alnoœci inwestycyjnej w gaz ziemny. Ponadto pod-
miotowo konwencja obejmuje osoby fizyczne i oso-
by prawne maj¹ce miejsce zamieszkania lub sie-
dzibê w Polsce, w Królestwie Arabii Saudyjskiej lub
w obu umawiaj¹cych siê pañstwach.

Wejœcie w ¿ycie konwencji nie wywo³a negaty-
wnych skutków, polskie regulacje prawne zawie-
raj¹ bowiem jednostronn¹ metodê unikania pod-
wójnego opodatkowania, tak zwan¹ metodê pro-
porcjonalnego zaliczenia, wiêc sytuacja podatni-
ków w tym zakresie nie zmieni siê. Mo¿na spo-
dziewaæ siê wzrostu dochodów Skarbu Pañstwa
z uwagi na o¿ywienie wzajemnej wspó³pracy eko-
nomiczno-handlowej, co bez w¹tpienia bêdzie ko-
rzystne. Postanowienia konwencji nie s¹ sprzecz-
ne ani z prawem polskim, ani z prawem unijnym.

Z uwagi na fakt, ¿e umowa dotyczy konstytu-
cyjnych praw i wolnoœci, do jej ratyfikacji wyma-
gana jest uprzednia zgoda parlamentu, wyra¿ona
w ustawie; art. 89 ust. 1 pkty 2 i 5 konstytucji.

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji

miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Saudyjskiej… 53

(senator K. Kleina)



Senacka Komisja Spraw Zagranicznych na po-
siedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 r. jednog³oœnie
popar³a ustawê o ratyfikacji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? 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 przedstawiciele rz¹du pragn¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Czy pan minister Grabowski chce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
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
pytanie?

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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcie dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e swoje przemówie-
nie w dyskusji do protoko³u z³o¿y³ jak zwykle pan
senator Stanis³aw Bisztyga*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zawodach pielêgniarki
i po³o¿nej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1280,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1280A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora W³adys³awa Sidorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Zapraszam serdecznie, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przedmiotem wczorajszego posiedzenia komi-

sji by³a ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿-
nej. Zosta³a ona przyjêta przez Sejm 1 lipca
2011 r. i w takim ekstraordynaryjnym trybie, bo
terminy goni¹, przekazana do rozpatrzenia przez
Senat. Komisja wczoraj odby³a posiedzenie i roz-
patrzy³a tê ustawê.

Ustawa o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej ma
zast¹piæ ustawê z roku 1996, która by³a wielokro-
tnie nowelizowana. W miêdzyczasie zasz³y bardzo
istotne okolicznoœci powoduj¹ce, i¿ resort posta-
nowi³ przygotowaæ zupe³nie nowe przed³o¿enie.

Ustawa w przepisach ogólnych okreœla zasady
wykonywania tych zawodów, uzyskiwania prawa
wykonywania tych zawodów, kszta³cenia zawo-
dowego i podyplomowego. W art. 2 stwierdza, i¿
zawody pielêgniarki i po³o¿nej s¹ samodzielnymi
zawodami medycznymi. Jest to istotne z punktu
widzenia doprecyzowania w strukturze œwiad-
czeñ medycznych ról pielêgniarki i po³o¿nej.

W rozdziale 2 omówiono zasady wykonywania
zawodów, udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.
W tym rozdziale, oprócz udzielania œwiadczeñ me-
dycznych, uwzglêdniono tak¿e takie rodzaje wy-
konywania tych zawodów jak: nauczanie, prowa-
dzenie prac naukowych, zatrudnienie na stano-
wiskach administracyjnych w strukturach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, a tak¿e w nadzorze
nad publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej,
w Inspektoracie Wojskowej S³u¿by Zdrowia,
w wiêziennictwie… Bardzo wa¿ne jest uznanie do-
mów pomocy spo³ecznej za miejsce wykonywania
zawodu. To do tej pory by³o przedmiotem wielu
niepokojów, rugowano personel z DPS, obni¿aj¹c
standard wykonywanych tam œwiadczeñ zdro-
wotnych. Tak¿e zatrudnienie w ¿³obkach, spra-
wowanie funkcji z wyboru w samorz¹dzie pielêg-
niarek… Analogiczne zapisy dotycz¹ po³o¿nych.

Uregulowano tak¿e zasady odmowy wykonania
polecenia lekarskiego, ale nie dotyczy to stanów
zagro¿enia ¿ycia. W stanach zagro¿enia ¿ycia pie-
lêgniarka i po³o¿na musz¹ wykonywaæ polecenia
lekarza, ale odnotowuj¹ swój sprzeciw na piœmie
bez zbêdnej zw³oki.

Ustawa reguluje zasady u¿ywania tytu³ów pie-
lêgniarki i po³o¿nej. W art. 19 precyzuje zasady
zatrudnienia. Wœród form zatrudnienia utrzyma-
no tak¿e mo¿liwoœæ zawierania umowy cywilno-
prawnej. Bior¹c pod uwagê niepokoje samo-
rz¹dów i zwi¹zków pielêgniarek, wprowadzono
tak¿e zapisy os³onowe, to znaczy antydyskrymi-
nacyjne. Pielêgniarka, która nie chce pracowaæ
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na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie mo¿e
byæ naciskana i dyskryminowana w pracy z tego
powodu.

W art. 22 przyznano prawo do wizytacji doty-
cz¹cych tego, czy w placówkach, w których
udziela siê œwiadczeñ pielêgniarki i po³o¿nej,
dzia³a siê zgodnie z zasadami. Ustawa wprowadza
tak¿e pojêcie czasowego i okazjonalnego wykony-
wania zawodu pielêgniarki i po³o¿nej na terenie
Polski, co u³atwia legalne, powiedzia³bym, œci¹ga-
nie do nas pielêgniarek na konferencje czy szkole-
nia, legalizuje tak¿e czasowe wykonywanie zawo-
du na terenie Polski.

W art. 26 doprecyzowano zasady mo¿liwoœci
odzyskania prawa wykonywania zawodu. Po piê-
cioletniej przerwie ma byæ szeœciomiesiêczny
okres szkolenia. I to wystarczy.

W rozdziale 4 mówi siê o Centralnym Rejestrze
Pielêgniarek i Po³o¿nych, który ma byæ prowadzo-
ny w formie elektronicznej. W tym rozdziale pre-
cyzuje siê tak¿e, jakie informacje maj¹ byæ wpisy-
wane do rejestru. Wa¿ne jest stwierdzenie, ¿e pie-
lêgniarka, która zmienia swoje miejsce zatrudnie-
nia, powinna poinformowaæ o tym okrêgow¹ izbê
lekarsk¹, gdy¿ ten rejestr powinien byæ aktualizo-
wany.

Rozdzia³ 5 dotyczy szkó³ pielêgniarskich i szkó³
po³o¿nych. Pielêgniark¹ mo¿e staæ siê osoba, któ-
ra ukoñczy wy¿sze studia lub… Zgodnie ze stan-
dardami Unii Europejskiej szkolenie obejmuje
cztery tysi¹ce szeœæset godzin nauczania. Powo³a-
na zostaje tak¿e rada akredytacyjna szkó³, która
powstanie z przekszta³cenia rady do spraw…
Chwileczkê, zajrzê do… To by³ art 58… Rada do
spraw szkolnictwa medycznego zostaje prze-
kszta³cona w radê akredytacyjn¹.

W rozdziale 6 opisano zasady kszta³cenia po-
dyplomowego. Z jednej strony nak³ada siê na pie-
l êgn ia rk i i po ³o¿ne obowi¹zek c i¹g ³ ego
pog³êbiania swojej wiedzy, z drugiej strony precy-
zuje siê, w jaki sposób to kszta³cenie jest wspiera-
ne. Definiuje siê rodzaje kszta³cenia podyplomo-
wego. Mo¿e to byæ kurs klasyfikacyjny, kurs spe-
cjalistyczny, kurs dokszta³caj¹cy i szkolenie spe-
cjalizacyjne koñcz¹ce siê egzaminem przed cen-
traln¹ komisj¹ egzaminacyjn¹. W art. 69 okreœla
siê, na jakich zasadach minister zdrowia uznaje
specjalizacjê uzyskan¹ w pañstwach Unii Euro-
pejskiej.

Specjalizacja ma byæ finansowana z bud¿etu
pañstwa, a minister zdrowia bêdzie okreœla³ limi-
ty. Jest to rozwi¹zanie przyjête i skutecznie dzia-
³aj¹ce w zakresie szkolenia lekarzy po dyplomie.

Minister zdrowia w porozumieniu z Naczeln¹
Rad¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych okreœli miejsca,
w których bêd¹ prowadzone specjalizacje.

Potem w art. 71 opisuje siê kursy kwalifikacyj-
ne, w art. 72 definiuje siê kursy specjalistyczne

i wreszcie w art. 73 – kursy dokszta³caj¹ce.
W art. 75 mówi siê o tym, ¿e organizatorami
kszta³cenia mog¹ byæ placówki wpisane do reje-
stru, ale tak¿e pozwala na kontrolowanie zasad,
nadzór nad kszta³ceniem pozostaje w gestii Mini-
sterstwa Zdrowia.

Wreszcie, proszê pañstwa, w rozdziale 8 s¹
przepisy karne dotycz¹ce wykonywania zawodu
bez prawa do jego wykonywania. Jeœli ktoœ wyko-
nuje zawód, a nie ma prawa wykonywaæ tego za-
wodu, to tam s¹ wyraŸnie okreœlone kary z kodek-
su ogólnego.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o tê ustawê, to
chcia³bym jeszcze zwróciæ pañstwa uwagê na to,
¿e poniewa¿ z jednej strony bardzo ostro wskazuje
siê, i¿ zawody pielêgniarki i po³o¿nej s¹ samo-
dzielnymi zawodami medycznymi, to z drugiej
strony wprowadza siê delegacjê dla ministra zdro-
wia, który w drodze rozporz¹dzenia ma okreœliæ
rejestr tych œwiadczeñ zdrowotnych, które samo-
dzielnie mog¹ wykonywaæ pielêgniarki i po³o¿ne.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e ta ustawa by³a
gotowa w po³owie ubieg³ego roku, ale w Sejmie cze-
kano z wprowadzeniem jej na dalsz¹ œcie¿kê legis-
lacyjn¹ na przyjêcie tak zwanego pakietu ustaw
zdrowotnych, a wiêc miêdzy innymi ustawy o dzia-
³alnoœci leczniczej, bo wiele zapisów z tej nowej
ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej zawiera
ju¿ zapisy, które s¹ zawarte w tamtej ustawie.

To mo¿e, proszê pañstwa, tyle tytu³em omówie-
nia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, art. 19 – wczoraj na posiedze-

niu Komisji Zdrowia o tym mówi³em – dodatkowo
doprecyzowuje i jak gdyby zabezpiecza formê za-
trudnienia pielêgniarek, a w³aœciwie zabezpiecza
przed zmian¹ tej formy. Jak wiemy, œrodowisko
pielêgniarek podnosi, ¿e woli pracowaæ w ramach
umowy o pracê ni¿ w ramach innej formy zatrud-
nienia, na przyk³ad na podstawie umów cywilno-
prawnych. Jak pan uwa¿a – pan by³ ministrem
zdrowia, wiele lat pracowa³ pan w ochronie zdro-
wia – dlaczego œrodowisko pielêgniarek broni siê
przed t¹ form¹ zatrudnienia na podstawie umowy
cywilnoprawnej i chce zostaæ przy tych typowych
umowach o pracê?
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pañstwa, jest to… Konsultowa³em to
z pielêgniarkami. Trzeba wiedzieæ, ¿e mniej wiêcej
szeœæ tysiêcy pielêgniarek pracuje na podstawie
umowy cywilnoprawnej, tote¿ spór, czy one mog¹,
czy nie mog¹ pracowaæ w ramach umowy cywil-
noprawnej, by³ sporem o interesy tej grupy osób,
która chce pracowaæ na podstawie umów cywil-
noprawnych. Wiele pielêgniarek, zw³aszcza pra-
cuj¹cych w szpitalach, podnosi³o kwestiê bezpie-
czeñstwa zdrowotnego, które w ich opinii jest le-
piej gwarantowane, je¿eli pracuje siê na etacie.
Krótko mówi¹c, jest obawa przed intensywn¹ pra-
c¹, przed tym, ¿e niejako kontrakt, czyli umowa
cywilnoprawna, oznacza formê zatrudnienia
wymuszaj¹c¹ znacznie intensywniejsz¹ pracê ni¿
praca na etat. One nie chc¹ byæ przymuszane do
tego. Wobec tego, ¿eby jakoœ nie u³atwiaæ takiego
manewrowania, wprowadzono te klauzule. Przy-
pomnê, ¿e te klauzule zosta³y zg³oszone jako
wnioski, gdy omawialiœmy ustawê o dzia³alnoœci
leczniczej, ale wtedy one nie przesz³y. Minister-
stwo je przywróci³o i to jest to, co my mo¿emy zro-
biæ. A wiêc z jednej strony mówimy o tym, ¿e ist-
niej¹ te ró¿ne formy zatrudnienia i jedn¹ z tych
form zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna,
ale to pielêgniarce zostawia siê wybór, w ramach
jakiej formy zatrudnienia chce pracowaæ, a praco-
dawca nie powinien, nie ma prawa w œwietle tej
ustawy dyskryminowaæ pielêgniarki z tego tytu³u.

W tych zapisach jest jeszcze jedna wa¿na kwe-
stia. Mianowicie miêdzy innymi w ramach prowa-
dzenia tych rejestrów, centralnego rejestru i reje-
strów prowadzonych przez okrêgowe rady pielêg-
niarskie i po³o¿nych, na³o¿ono na pielêgniarkê
i po³o¿n¹ obowi¹zek informowania o zmianie for-
my zatrudnienia, o swoim nowym statusie, o no-
wym miejscu pracy, w przeci¹gu czternastu dni
od jego zmiany. To jest istotne, bo jeœli chcemy
mieæ rejestr, który zawiera realne, rzeczywiste da-
ne, to taki obowi¹zek powinien zostaæ na³o¿ony.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawo-

zdawcy? Nie ma.
Wobec tego dziêkujê.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Dziêkujê bar-

dzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

Czy przedstawiciel rz¹du – pan minister Haber,
o ile siê orientujê – chcia³by zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dwóch s³owach chcia³bym przybli¿yæ potrze-

bê uchwalenia tej ustawy.
Ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej,

która obecnie obowi¹zuje, ma ju¿ kilkanaœcie
lat. W ci¹gu tego okresu dosz³o do wielu zmian,
jeœli chodzi o sposób zorganizowania systemu,
dosz³o równie¿ do wielu zmian jakby w samej
ustawie. St¹d potrzeba znowelizowania tej
ustawy, co zreszt¹ bardzo dobitnie artyku³owa-
³o równie¿ œrodowisko pielêgniarek i po³o¿-
nych.

Ta ustawa w du¿ym stopniu by³a przygotowy-
wana wspólnie ze œrodowiskiem pielêgniarek i po-
³o¿nych, z przedstawicielami Naczelnej Rady Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych. Jest ona w pewnym sensie
efektem wspólnej pracy i wspólnych wysi³ków
zmierzaj¹cych do tego, aby to ustawodawstwo jak
najbardziej przybli¿yæ do zasad, warunków, w ja-
kich te zawody s¹ wykonywane.

Jednym z celów tej ustawy jest wzmocnienie
rangi zawodów pielêgniarki i po³o¿nej, wzmocnie-
nie ich roli w systemie, uczynienie tych zawodów
bardziej samodzielnymi.

Mam gor¹c¹ proœbê o przychylne rozpatrzenie
tej ustawy, na któr¹ czeka ca³e œrodowisko pielêg-
niarek i po³o¿nych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz panowie senatorowie maj¹ mo¿liwoœæ

zadawania pytañ panu ministrowi.
Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja wczoraj na posiedzeniu Ko-

misji Zdrowia ju¿ porusza³em tê kwestiê. Chodzi
mi o art. 19 i zg³aszanie zmiany pracy… nawi¹za-
nia stosunku s³u¿bowego w ci¹gu czternastu dni
do okrêgowej izby pielêgniarek i po³o¿nych. Jak
pan wczoraj powiedzia³, ma to na celu okreœlenie
stanu czy te¿ liczebnoœci pielêgniarek w systemie.
Czy mo¿e pan przybli¿yæ, jakimi danymi teraz
dysponuje ministerstwo, ile aktualnie w Polsce
jest pielêgniarek? Czy to jest wystarczaj¹ca licz-
ba, czy s¹ niedobory pielêgniarek? Je¿eli s¹, to czy
dotycz¹ one lecznictwa zamkniêtego, czy otwarte-
go? Proszê powiedzieæ coœ wiêcej o stanie zawodu
pielêgniarki i liczebnoœci pielêgniarek w Polsce.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo! Dane, którymi dysponujemy, g³ównie
mówi¹ o liczbie pielêgniarek i po³o¿nych, które
uzyska³y prawo wykonywania zawodu i s¹ w reje-
strach poszczególnych okrêgowych izb pielêgnia-
rek i po³o¿nych, a tym samym w rejestrze Naczel-
nej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych. Z tych danych
wynika, ¿e w systemie polskiej ochrony zdrowia…
przepraszam, ¿e w okrêgowych radach pielêgnia-
rek i po³o¿nych jest zarejestrowanych oko³o trzy-
stu tysiêcy pielêgniarek i po³o¿nych. To jest liczba
oko³o dwustu piêædziesiêciu, dwustu szeœædzie-
siêciu tysiêcy pielêgniarek, pielêgniarzy, i oko³o
trzydziestu, czterdziestu tysiêcy po³o¿nych – ko-
biet i mê¿czyzn. Jeœli chodzi o liczbê osób, które
ten zawód wykonuj¹, to te dane nie s¹ do koñca
precyzyjne. Mo¿na je uzyskaæ z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, który dysponuje danymi doty-
cz¹cymi liczebnoœci personelu zatrudnionego
w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia,
maj¹cych podpisany kontrakt z NFZ. Okrêgowe
izby pielêgniarek i po³o¿nych równie¿ powinny
otrzymywaæ informacjê dotycz¹ tego, jak wygl¹da
ruch pielêgniarek i po³o¿nych, jeœli chodzi o za-
trudnienie. W chwili obecnej art. 19 doprecyzo-
wuje, które dane s¹ konieczne do tego, aby tak¹
zmianê miejsca zatrudnienia zg³osiæ. Ten obo-
wi¹zek ma w pewnym stopniu uaktualniæ dane
dotycz¹ce tego, gdzie, w jakim miejscu pielêgniar-
ki i po³o¿ne pracuj¹ i jak wygl¹da ruch personelu.

Jeœli chodzi o liczbê personelu, który obecnie
pracuje w systemie, to mamy œwiadomoœæ, ¿e jest
ona niewystarczaj¹ca. W ró¿nych miejscach
w kraju, w ró¿nych jednostkach dyrektorzy zg³a-
szaj¹ braki personelu pielêgniarskiego.

Zreszt¹ w ostatnich latach nabór na studia
w zakresie pielêgniarstwa nie by³ zbyt imponu-
j¹cy. Wydaje siê, ¿e teraz ta tendencja zaczyna siê
poprawiaæ i zainteresowanie studiami pielêgniar-
skimi jest wiêksze.

Warto tu równie¿ wspomnieæ o projekcie
wspó³finansowanym z funduszy europejskich,
który jest realizowany od kilku lat i sprowadza siê
do przeszkolenia oko³o dwudziestu czterech ty-
siêcy pielêgniarek. Prawdopodobnie dziêki, po
pierwsze, wahaniom kursu euro, po drugie, ofer-
tom, które by³y z³o¿one podczas postêpowañ kon-
kursowych przez oœrodki finansowe wspieraj¹ce
to kszta³cenie – myœlê tutaj o studiach pomosto-
wych – ta liczba personelu pielêgniarskiego, który

uzupe³ni swoje wykszta³cenie w ramach studiów
pomostowych, wzroœnie do oko³o dwudziestu
siedmiu, dwudziestu oœmiu tysiêcy. Czyli dziêki
temu projektowi od dwudziestu czterech do dwu-
dziestu oœmiu tysiêcy pielêgniarek i po³o¿nych
bêdzie mia³o mo¿liwoœæ uzupe³nienia swojego wy-
kszta³cenia w ramach studiów pomostowych,
uzyskuj¹c wykszta³cenie, które jest porównywal-
ne z wykszta³ceniem obecnie obowi¹zuj¹cym,
a wiêc wykszta³cenie na poziomie wy¿szych stu-
diów zawodowych z tytu³em licencjata pielêgniar-
stwa i po³o¿nictwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Ministrze, a czy zna pan œredni¹ wieku
pielêgniarek w Polsce?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, w tej chwili
nie pamiêtam, ale jest to oko³o piêædziesiêciu lat,
prawdopodobnie tak¹ œredni¹ mamy, jeœli chodzi
o ca³y personel pielêgniarski, który uzyska³ prawo
wykonywania zawodu w Polsce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Ja zada³em to pytanie trochê przewrotnie, bo
wiem, ¿e ta kadra jest zdecydowanie za ma³o od-
m³adzana – to widaæ szczególnie w lecznictwie za-
mkniêtym.

Czy ministerstwo planuje w jakiœ sposób za-
chêciæ m³odych ludzi do studiowania, czy to pa-
nie, czy panów, w³aœnie w zawodach pielêgniarki
i po³o¿nej? Bo, jak wiemy, za parê lat te obecnie
pracuj¹ce panie odejd¹ na emeryturê i byæ mo¿e
powstanie pewna luka, która, no, nie wiem, przez
kogo zostanie wype³niona. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni
Pañstwo! Ca³a ustawa o zawodach pielêgniarki
i po³o¿nej by³a przygotowywana w tym duchu,
aby, jak wspomnia³em, podnieœæ rangê tych za-
wodów. Te zawody przesta³y cieszyæ siê du¿¹ po-
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pularnoœci¹, miêdzy innymi, z tego powodu, ¿e
ich wykonywanie by³o postrzegane jako ciê¿ka
praca, nie najlepiej wynagradzana, a równoczeœ-
nie niedaj¹ca mo¿liwoœci pe³nego rozwoju zawo-
dowego w sensie kariery zawodowej, w sensie
awansu, osi¹gania okreœlonego statusu zawodo-
wego. Uporz¹dkowanie spraw kszta³cenia i usta-
lenie, ¿e mówimy o wy¿szym zawodowym wy-
kszta³ceniu, jest jednym z elementów podnosze-
nia rangi tych zawodów. Jeœli mówimy o wy¿-
szym zawodowym wykszta³ceniu, to musimy
oczywiœcie dopasowaæ do tego kompetencje, to
znaczy, kwalifikacje uzyskane w toku kszta³ce-
nia musz¹ odpowiadaæ kompetencjom, jakie bê-
d¹ mia³y pielêgniarki i po³o¿ne. Jednym z ele-
mentów jest wiêksze usamodzielnienie tych za-
wodów. W ustawie proponujemy, jeœli chodzi
o œrodki pomocnicze, miêdzy innymi, pewne sa-
modzielne decyzje, które pielêgniarki mog¹ po-
dejmowaæ wobec pacjentów znajduj¹cych siê
pod ich opiek¹. W ustawie zawarte jest te¿ upo-
wa¿nienie do przygotowania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego samodzielne czynnoœci wykony-
wane przez pielêgniarki i po³o¿ne. To rozpo-
rz¹dzenie bêdzie jednym z istotnych aktów praw-
nych, które nakreœl¹ granice tej samodzielnoœci
zawodu.

Skoro mówimy o licencjacie i studiach magi-
sterskich, to trzeba powiedzieæ równie¿ o spe-
cjalizacjach, które s¹ teraz wpisane w ten sys-
tem. Mówimy o pewnej œcie¿ce zawodowej. Z t¹
œcie¿k¹ zawodow¹ i kompetencjami wi¹¿e siê to,
¿e pewne czynnoœci, które do tej pory by³y
w kompetencjach pielêgniarki i po³o¿nej, bêd¹
przejmowane przez osoby mniej wykszta³cone,
ni¿ej wykwalifikowane – myœlê tutaj o czynno-
œciach pielêgnacyjnych, do których nie jest ko-
nieczne wykszta³cenie na poziomie pielêgniarki
i po³o¿nej. W zwi¹zku z tym przesuniêcie tego
ciê¿aru odpowiedzialnoœci zawodowej i kompe-
tencji w górê, w naszym przekonaniu, bêdzie po-
wodowa³o wiêksze zainteresowanie tymi zawo-
dami.

Jeœli chodzi o po³o¿n¹, to tutaj mamy te¿ chyba
znamienny przyk³ad tego typu dzia³añ, bo prze-
cie¿ zosta³ przygotowany standard opieki oko³o-
porodowej, z którego jasno wynika, ¿e ci¹¿a fizjo-
logiczna, poród fizjologiczny mo¿e byæ prowadzo-
ny przez po³o¿n¹ i to ona odpowiada za prowadze-
nie tego porodu. A wiêc coraz wy¿sze kwalifikacje,
coraz wiêksze kompetencje i oczywiœcie wiêksza
odpowiedzialnoœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie
Ministrze! Mówi³ pan o studiach pomostowych, li-
cencjackich. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to
ogromna pomoc dla pielêgniarek, które przez wie-
le lat nie mia³y wykszta³cenia wy¿szego. Te studia,
w mojej ocenie, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem. I do tej kwestii mia³bym pytanie. Jaki jest
procent pielêgniarek, które nie mia³y ukoñczo-
nych studiów, a teraz, korzystaj¹c z tej szansy,
uzyska³y wykszta³cenie na studiach licencjac-
kich w formule pomostowej?

I drugie pytanie. Jaki jest, w pañstwa ocenie,
procent tych pielêgniarek, które ukoñczy³y studia
licencjackie i rozwa¿aj¹ podjêcie lub podjê³y stu-
dia drugiego stopnia, czyli magisterskie?

I trzecie pytanie. Mówi pan – i s³usznie – o tym,
¿e czynnoœci pielêgnacyjne mog¹ byæ wykonywa-
ne przez osoby inne ni¿ pielêgniarki. Jakie upra-
wnienia te osoby, niemaj¹ce ukoñczonych stu-
diów wy¿szych, bêd¹ musia³y posiadaæ, ¿eby móc
wykonywaæ te czynnoœci pielêgnacyjne na oddzia-
³ach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Studia po-

mostowe, tak jak wspomnia³em, s¹ przewidziane
dla oko³o dwudziestu czterech tysiêcy pielêgnia-
rek. Ze wzglêdu na pewne oszczêdnoœci zwi¹zane
z ni¿szymi stawkami, które…

(Senator Józef Bergier: S³ucha³em, to by³o dwa-
dzieœcia siedem…)

A, dwadzieœcia siedem tysiêcy. No, czyli mówi-
my o 10% ca³ego – przepraszam, bo mo¿e to z³e
sformu³owanie – ogólnego stanu pielêgniarek
i po³o¿nych, ogólnej liczby pielêgniarek i po³o¿-
nych, które s¹ w tym momencie zarejestrowane
w systemie.

Jeœli chodzi o liczbê osób, które obecnie ju¿
ukoñczy³y te studia pomostowe, to jest to prawdo-
podobnie osiem tysiêcy, je¿eli dobrze pamiêtam.
Patrzê teraz w stronê pani dyrektor Skolimow-
skiej, która dok³adnie to…

(Senator Józef Bergier: A ja s¹dzê, ¿e wiêcej.)
Studia pomostowe ukoñczy³o oko³o oœmiu ty-

siêcy absolwentek, z tym ¿e okreœlona liczba jest
jeszcze oczywiœcie w trakcie tych studiów. Jesteœ-
my w tej chwili na pó³metku, tak mniej wiêcej, jeœli
chodzi o realizacjê tego programu, a wiêc w mo-
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mencie, kiedy najwiêksza liczba pielêgniarek i po-
³o¿nych jest jeszcze w trakcie tych studiów.

Jeœli chodzi o pielêgniarki, które po uzyskaniu
licencjatu kontynuuj¹ swoje studia na poziomie
magisterskim, to wydaje mi siê – z pamiêci to od-
twarzam, wiêc je¿eli pan senator nie bêdzie usa-
tysfakcjonowany t¹ odpowiedzi¹, postaramy siê
przedstawiæ dane na piœmie – ¿e oko³o 5 do 10%
osób w tym momencie kontynuuje studia na po-
ziomie magisterskim.

(SenatorJózefBergier:Czynnoœcipielêgnacyjne…)
Czynnoœci pielêgnacyjne mog¹ byæ wykonywane

na przyk³ad przez asystenta medycznego. Jest to
zawód i jest to wykszta³cenie, które mo¿na zdobyæ
w trybie kszta³cenia podyplomowego i pomatural-
nego. A wiêc w tym momencie mo¿na bêdzie rów-
nie¿ zatrudniaæ takie osoby. Uwa¿amy, ¿e tacy asy-
stenci to bardzo mocne wsparcie na oddzia³ach
opieki d³ugoterminowej, w zak³adach opiekuñczo-
-leczniczych. S¹ to osoby, które mog¹ wesprzeæ da-
n¹ jednostkê w wykonywaniu opieki nad pacjen-
tem, co pozwala paniom pielêgniarkom skupiæ siê
na tych czynnoœciach, które s¹ zwi¹zane bezwzglê-
dnie z ich kompetencjami i kwalifikacjami. Pielêg-
niarki mog¹ dziêki pomocy tego personelu wykonaæ
te zadania opieki lepiej i dok³adniej, skupiaj¹c siê
bardziej, jak powiedzia³em, na tych czynnoœciach,
które s¹ tylko i wy³¹cznie w ich kompetencji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, w zwi¹zku z zasz³oœciami do-
tycz¹cymi naszego wchodzenia do Unii Europej-
skiej i akcesu chcia³bym spytaæ: jaka jest skute-
cznoœæ uznawania wykszta³cenia pielêgniarki
w krajach Unii, do których wyje¿d¿aj¹ nasze pie-
lêgniarki? Jaka jest skutecznoœæ uznawania wy-
kszta³cenia, statusu pielêgniarki i uprawnieñ,
o których jest tu mowa? Jakie mamy gwarancje,
¿e to wszystko bêdzie respektowane w innych kra-
jach Unii?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jednym z elementów traktatu

akcesyjnego by³o ustalenie zakresu studiów uzu-

pe³niaj¹cych, tych studiów pomostowych, które
s¹ konieczne do tego, aby wykszta³cenie, jakie
mia³y polskie pielêgniarki i po³o¿ne – czyli wy-
kszta³cenie, które zdobywa³y, uczêszczaj¹c albo
do liceum medycznego pielêgniarskiego, albo do
szkó³ pomaturalnych pielêgniarskich… W zale¿-
noœci od tego, do jakiej szko³y uczêszcza³y… Ka¿-
da szko³a mia³a okreœlony program, minimum
programowe, które musia³a zrealizowaæ. I do ka¿-
dego z rodzajów tego wykszta³cenia zosta³a dopa-
sowana œcie¿ka pozwalaj¹ca na uzupe³nienie tego
wykszta³cenia do poziomu oczekiwanego i po-
¿¹danego przez Uniê Europejsk¹, a wiêc poziomu,
którego osi¹gniêcie gwarantowa³o uznanie kwali-
fikacji. Studia pomostowe pozwalaj¹ uzyskaæ taki
poziom wykszta³cenia – i to jest uzgodnione
z przedstawicielami Unii Europejskiej – pozwalaj¹
wiêc uzyskaæ kwalifikacje, które s¹ porównywal-
ne z wykszta³ceniem w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. I w takim momencie kwalifikacje i dyp-
lom s¹ uznawane. Oczywiœcie równie¿ to wy-
kszta³cenie, które zosta³o przyjête, ustalone jako
obowi¹zuj¹ce – myœlê tu o wykszta³ceniu na po-
ziomie wy¿szym zawodowym, licencjata – jest re-
spektowane w krajach Unii Europejskiej jako…

(Senator Piotr Andrzejewski: Daje uprawnienia
pielêgniarskie.

Tak jest, tak.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, czy nie obawiaj¹ siê pañstwo,
¿e po tych studiach pomostowych pozosta³a czêœæ
pielêgniarek po prostu wyjedzie na Zachód? Wa-
runki materialne s¹ tam niew¹tpliwie lepsze. A je-
¿eli do tego pouczyæ siê jêzyka, to w zasadzie mog-
³aby byæ dla nich szansa…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku, ka¿da pielêgniarka, która
obecnie ma wykszta³cenie na poziomie licencjata,
mo¿e wyjechaæ. Ale wydaje siê, ¿e wiêksze ryzyko
wyjazdu nale¿y wi¹zaæ z t¹ grup¹, która obecnie
to wykszta³cenie uzyskuje, bo s¹ to osoby m³ode,
które stosunkowo czêsto jeszcze nie pozak³ada³y
rodzin, nie maj¹ wiêc pewnych korzeni, jeœli cho-
dzi o miejsce, z którego pochodz¹…

(Senator Zbigniew Romaszewski: No i lepiej
znaj¹ jêzyki obce.)

Tak, tu jest zdecydowanie lepsza znajomoœæ jê-
zyków.
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Z kolei te osoby, które koñcz¹ studia pomosto-
we… No, czêœæ z nich na pewno deklaruje chêæ
wyjazdu, jednak zdecydowanie wiêksz¹ motywa-
cj¹ dla nich jest samo uzupe³nienie swojego wy-
kszta³cenia. Dla nich jest to sposób na pewnego
rodzaju zrealizowanie siê, bo na przyk³ad po la-
tach pracy, po latach poœwiêconych rodzinie,
sprawom rodzinnym, wychowaniu dzieci… S¹ po
prostu w tym wieku, ¿e maj¹ ju¿ mo¿liwoœæ trochê
zaj¹æ siê sob¹, no i podejmuj¹ te studia pomosto-
we dla samego faktu uzupe³nienia wykszta³cenia.
I w tej grupie raczej nie ma du¿ego zainteresowa-
nia wyjazdami, miêdzy innymi ze wzglêdu na ro-
dzinê i otoczenie rodzinne, jak równie¿ na mniej-
sz¹ znajomoœæ jêzyków obcych. A wiêc w tym
przypadku mniejsze jest to zainteresowanie wy-
jazdem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ do pana ministra nie

ma. Wobec tego dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
O zabranie g³osu w dyskusji poproszê pana se-

natora Sidorowicza, jako jedynego w tej chwili za-
pisanego do g³osu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ bêdê…)
Proszê bardzo, senator Andrzejewski jeszcze…
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej do-

wodzi, jak du¿e zmiany zasz³y w systemie i jak bar-
dzo zmieni³y siê proporcje. Gdy zaczynaliœmy
transformacjê, gros pielêgniarek to by³y pielêg-
niarki po liceach, a czêsto nawet po szko³ach me-
dycznych na poziomie dziewi¹tej klasy. Dzisiaj zaœ
mamy zupe³nie inn¹ sytuacjê, a wiêc i aspiracje tej
kadry, która ma ju¿ wy¿sze wykszta³cenie, s¹ inne.

Cieszê siê, ¿e ta ustawa w znacznej czêœci za-
spokaja sprawiedliwe oczekiwania œrodowiska –
w czasie wczorajszego posiedzenia komisji szefo-
wa Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych dziê-
kowa³a w³aœnie za konsultacyjny tryb uchwalania
ustawy i za uwzglêdnienie wielu proponowanych
poprawek. Ponadto muszê powiedzieæ, ¿e prze-
gl¹da³em dyskusjê, jaka siê odby³a w ramach de-
baty sejmowej, i okazuje siê, i¿ by³a to jedna
z ustaw zgodnie przyjmowanych przez parlament.
Dlatego cieszê siê, ¿e dziœ dobiega koñca ten pro-
ces legislacyjny i ¿e ustawa – dziêki wykorzysta-
niu doœwiadczeñ z lat 1996–2011, dziêki tak¿e
wykorzystaniu pakietu ustaw zdrowotnych przy-

jêtych przez parlament – bêdzie dobrze s³u¿y³a
obu zawodom.

Chcia³bym jednoczeœnie zg³osiæ poprawki.
Wczoraj nie bardzo by³ na to czas, niemniej dzisiaj
chcê w debacie zg³osiæ poprawki, które jeszcze
bardziej dostosuj¹ niektóre zapisy do obowi¹zu-
j¹cych ustaw. Sk³adam te poprawki na piœmie na
rêce pana marsza³ka. Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Kolejny mówca to pan Andrzejewski. Bardzo

proszê. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o, jak

siê okazuje. Nie znamy skutków zaniedbania
przez pañstwo polskie obrony interesów poszcze-
gólnych grup pracowniczych. Polska, przystêpu-
j¹c do Unii Europejskiej, w traktacie akcesyjnym
nie zadba³a o to, ¿eby zapewniæ wykszta³conym
na dotychczasowym poziomie pielêgniarkom,
zw³aszcza z ogromn¹ praktyk¹, w³aœciwego im
statusu uznawanego w Unii Europejskiej. W prze-
ciwieñstwie do NRD, w przeciwieñstwie do innych
krajów akcesyjnych Polska spowodowa³a, i¿ pie-
lêgniarka, która wyje¿d¿a³a na Zachód do pracy,
by³a traktowana jak salowa, mimo bardzo czêsto
jej bardzo wysokich kwalifikacji zawodowych i da-
leko id¹cej specjalistycznej praktyki. By³o to
przedmiotem wielu ¿alów, kwasów i do mnie kie-
rowanych zapytañ, jak to jest mo¿liwe, skoro to
jest taki sukces, ¿e ca³a grupa zawodowa w ra-
mach Unii Europejskiej zosta³a zdegradowana.

Ustawa stanowi odpowiedŸ na ten stan rzeczy,
oczywiœcie tworzy szansê wykszta³cenia pielêg-
niarki, ale jednoczeœnie poprawienia jej statusu,
który jest doœæ wysoki w Polsce, je¿eli chodzi o jej
fachowoœæ i zakres przyk³adnoœci wykonywania
tego zawodu, czasem nawet wy¿szy ni¿ status le-
karzy. Proszê mi to darowaæ, ale z licznych do-
œwiadczeñ wynika, ¿e pacjent czêœciej mo¿e liczyæ
na pielêgniarki w bezpoœredniej opiece nad nim
i pomocy jako na personel praktycznie wykonu-
j¹cy to, co wynika z diagnozy i zarz¹dzonej przez
lekarza terapii. W zwi¹zku z tym w Polsce jest to
pewien korpus zawodowy, który powinien byæ
otoczony szczególn¹ pieczo³owitoœci¹, a zw³asz-
cza doceniony w zakresie funkcjonowania stan-
dardów w ramach ca³ej Unii Europejskiej. Wydaje
mi siê, ¿e odpowiedŸ pana ministra, i¿ ta ustawa
zrównuje ten status i przywraca, wprawdzie po
dalszych studiach pomostowych, licencjackich,
z mo¿liwoœci¹ studiów magisterskich… Cieszy
mnie to bardzo – oczywiœcie w pe³ni przyjmujê za
wiarygodne to, co powiedzia³ pan minister, ¿e jest
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to uzgodnione z organami Unii Europejskiej
i w samorz¹dzie pielêgniarskim tak nale¿y to trak-
towaæ – i¿ pielêgniarki nie bêd¹ traktowane jak
dot¹d, czyli jak salowe b¹dŸ pracownice fizyczne
ni¿szej kategorii, mimo ¿e wykonuj¹ takie same
funkcje jak kwalifikowane pielêgniarki na Zacho-
dzie, które maj¹ mniejsze umiejêtnoœci, a wy¿szy
status i wy¿sze zarobki ni¿ te, które przyje¿d¿a³y
dot¹d z Polski. I nie martwi³bym siê tak bardzo ro-
tacj¹ ze wzglêdu na warunki pracy i wynagrodze-
nia pielêgniarek, które w Polsce s¹ du¿o gorsze ni¿
w innych, oczywiœcie niektórych, krajach starej
Unii, dlatego ¿e jest to te¿ formu³a naszego
wspó³uczestnictwa w tym, co stanowi europejski
standard zawodowy. Je¿eli czêœæ z nich póŸniej
wróci do Polski z tym doœwiadczeniem, które wy-
niesie stamt¹d, a tam s³u¿ba zdrowia jest w lep-
szej kondycji, lepiej finansowana, etyka lekarska,
mam nadziejê, jest bardziej przestrzegana – nie
we wszystkich przypadkach, ale bardzo czêsto tak
jest – ni¿ w Polsce, to bêdzie to tylko z korzyœci¹
dla pacjentów i dla polskiej s³u¿by zdrowia. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Dyrek-
tor! Panowie Senatorowie!

Na ogó³ myœlimy o zawodzie pielêgniarki jako
o zawodzie pomocniczym dla lekarzy, którzy po-
dejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje w procesie lecze-
nia. Ale nie zawsze tak jest. To jest samodzielny
zawód, dlatego jest mu poœwiêcona oddzielna
ustawa. To jest samodzielny zawód, bo jest kilka
takich miejsc, kilka takich dziedzin, w których
pielêgniarka postêpuje samodzielnie w oparciu
o w³asn¹, podwy¿szon¹ co do standardów, wie-
dzê. I oczywiœcie takim miejscem jest niew¹tpli-
wie ca³a sfera opieki d³ugoterminowej. Cieszy, ¿e
ta ustawa wreszcie likwiduje wszelkie kontrower-
sje wokó³ zatrudniania pielêgniarek w domach
pomocy spo³ecznej i w placówkach innych ani¿eli
zak³ady opieki zdrowotnej. Wczeœniej udawa³o siê
tych konfliktów czy tych problemów unikaæ drog¹
interpretacji przepisów, ale teraz sprawa jest jas-
na. Rzeczywiœcie dzisiaj w trakcie pytañ senatoro-
wie wyra¿ali obawy, czy w Polsce w najbli¿szych
latach wystarczy nam pielêgniarek. Wtedy, kiedy
pielêgniarki i ich praca s¹ dobrem deficytowym,
trzeba myœleæ o tym, jak racjonalnie wykorzysty-
waæ te zasoby kadrowe.

Wydaje siê, ¿e jest pewien kierunek, który jest
wa¿ny w obliczu starzenia siê spo³eczeñstwa pol-
skiego. Coraz wiêksza grupa ludzi bêdzie wyma-
gaæ nie tyle intensywnej opieki medycznej, ile in-
tensywnej opieki d³ugoterminowej. To nie jest to
samo i nie musi tyle samo kosztowaæ, nie musi
byæ wykonywane tak samo. Dlatego kierunek,
który nale¿a³oby przyj¹æ, wzorem innych krajów,
to precyzyjne staranie siê, ¿eby oddzieliæ to, co
w opiece d³ugoterminowej, w opiece nad ludŸmi
starszymi jest medyczne, od tego, co jest – tak to
nazwijmy – pielêgnacj¹ podstawow¹ czy pielêgna-
cj¹ higieniczn¹. Te drugie czynnoœci oczywiœcie
te¿ powinny byæ wykonywane przez ludzi wykwa-
lifikowanych, ale mog¹ to byæ przecie¿ opiekuno-
wie medyczni, których kszta³cimy i który to zawód
zosta³ ju¿ wpisany na listê zawodów, chocia¿ nie-
stety w produktach Narodowego Funduszu Zdro-
wia jeszcze siê nie przebi³. A szkoda, bo tam, gdzie
pojawiaj¹ siê braki w kadrze pielêgniarskiej,
w okreœlonym zakresie ci opiekunowie ju¿ dziœ
mogliby stanowiæ powa¿ne wsparcie, je¿eli chodzi
o wykonywanie czynnoœci niemedycznych, ale
z medycznego punktu widzenia oczywiœcie te¿
bardzo istotnych.

Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e
w projekcie zmian dotycz¹cym opieki nad osoba-
mi niesamodzielnymi, który w³aœnie powstaje
w grupie roboczej pod auspicjami Senatu, widzi-
my ten problem i chcemy go docelowo rozwi¹zaæ
tak, by pielêgniarki, owszem, by³y obecne w tym
procesie, bo s¹ niezbêdne, ale tylko do wykonywa-
nia tych czynnoœci, których nikt inny nie jest
w stanie i nie powinien wykonywaæ, czynnoœci,
które najogólniej nazywa siê zabiegami medycz-
nymi. Pozosta³e czynnoœci powinny byæ wykony-
wane przez personel dobrze wykszta³cony, wy-
kwalifikowany, ale niekoniecznie pielêgniarski.

Cieszê siê, ¿e w wycinkowy sposób ta ustawa
dotyka wa¿nych kwestii zwi¹zanych z opiek¹ d³u-
goterminow¹ w oœrodkach kierowanych przez re-
sort pracy i polityki spo³ecznej. To jest na pewno
godne podkreœlenia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W dyskusji chcia³bym odnieœæ siê do kwestii

kszta³cenia pielêgniarek i mo¿e w odró¿nieniu od
innych tu wystêpuj¹cych osób podkreœliæ, jak po-
trzebne by³o rozwi¹zanie, ¿e nasze pielêgniarki po
liceach czy po studium medycznym zosta³y zmu-
szone do ukoñczenia studiów wy¿szych, studiów,
co warto podkreœliæ, bezp³atnych, studiów pomo-
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stowych, finansowanych ze œrodków Unii Europej-
skiej. W wielu oœrodkach studia te by³y blisko ich
miejsca zamieszkania i pracy, bo by³y nie tylko na
uniwersytetach medycznych, lecz tak¿e w kilku-
dziesiêciu wy¿szych szko³ach zawodowych. Przy-
puszczam, ¿e w innej sytuacji nie uda³oby siê w ja-
kiœ sposób zmusiæ pielêgniarek do zaktualizowa-
nia wiedzy medycznej w zakresie ich obowi¹zków
zawodowych. A wiêc chcia³bym zwróciæ na to uwa-
gê nie na jako coœ z³ego, ale, w mojej ocenie, jako
coœ pozytywnego. I mówiê to jako rektor uczelni,
która od kilkunastu lat kszta³ci pielêgniarki.

W dyskusji chcia³bym tak¿e podkreœliæ, ¿e jeœli
chodzi o studia stacjonarne, to faktycznie jest o¿y-
wienie zainteresowania tym zawodem – to jest dobra
informacja. Kobiety – najczêœciej kobiety, chocia¿
chcê zwróciæ uwagê, ¿e tak¿e mê¿czyŸni, choæ w ma-
³ym stopniu, decyduj¹ siê na ten zawód – wybieraj¹
ten zawód nie w mniejszym stopniu ni¿ dotychczas,
a z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e nawet w wiêk-
szym. Nie mam tak¿e obawy – tu chcia³bym siê przy-
³¹czyæ do wyst¹pienia pana ministra – co do tego, ¿e
pielêgniarki, które koñcz¹ studia pomostowe, wyjad¹
zkraju.Oneniewyjad¹g³ówniez tegopowodu,¿ema-
j¹ ustabilizowan¹ sytuacjê rodzinn¹ i zawodow¹.
A wiêc one pozostan¹ w naszym kraju. Je¿eli chodzi
o studentów i studentki, którzy rozpoczynaj¹ studia
w trybie stacjonarnym, to pewnie marzeniem wszyst-
kich Polaków by³oby, aby oni zostali w naszym kraju.
Zapewne jednak, jak w przypadku innych zawodów,
czêœæ wybierze przygodê poza naszym krajem.

Jeszcze raz chcia³bym podkreœliæ kwestiê stu-
diów pomostowych. W mojej ocenie one w du¿ym
stopniu przyczyni³y siê do poprawy jakoœci przy-
gotowania pielêgniarek do wykonywania pracy,
zawodu. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek legislacyjny z³o¿y³ senator Sidorowicz.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

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 samorz¹dzie pielêgniarek
i po³o¿nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1281,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1281A.

Jeszcze raz poproszê senatora Sidorowicza
o przedstawienie sprawozdania.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Proszê pañstwa, ustawa o samorz¹dzie pielêg-

niarek i po³o¿nych zosta³a przyjêta przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 1 lipca 2011 r. Pan marsza³ek
niezw³ocznie skierowa³ j¹ do Komisji Zdrowia. Po-
siedzenie Komisji Zdrowia odby³o siê wczoraj w go-
dzinach wieczornych. Skoñczy³o siê ono sformu³o-
waniem wniosku o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Chcia³bym omówiæ tê ustawê. Chcê powie-
dzieæ, ¿e ustawa ta zmienia ustawê o samorz¹dzie
pielêgniarek i po³o¿nych przyjêt¹ w 1991 r. A wiêc
mniej wiêcej w dwudziestolecie uchwalenia po-
przedniej ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po-
³o¿nych parlament przyjmuje dosyæ komplekso-
w¹, now¹ wersjê tej ustawy.

Proszê pañstwa, ustawa o samorz¹dzie pielêg-
niarek i po³o¿nych oraz ustawa o zawodach pie-
lêgniarki i po³o¿nej s¹ komplementarne, bowiem
wiele zapisów w ustawie o zawodach pielêgniarki
i po³o¿nej dotyczy samorz¹du pielêgniarek i po-
³o¿nych. Tote¿ w tym omówieniu skupiê siê na
tym, co jest esencj¹ nowej ustawy. Zanim to uczy-
niê, pozwolê sobie jeszcze na krótk¹ refleksjê hi-
storyczn¹. Proszê pañstwa, gdy w roku 1989
wchodziliœmy w okres transformacji, sytuacja
strukturalna w s³u¿bie zdrowia by³a zupe³nie in-
na. Powo³anie samorz¹du pielêgniarek i po³o¿-
nych odby³o siê na pewnej fali tych zmian trans-
formacyjnych i budzi³o spory sprzeciw. Dzisiaj, po
dwudziestu latach, mo¿emy powiedzieæ, i¿ samo-
rz¹d pielêgniarek i po³o¿nych na trwa³e wpisa³ siê
w panoramê samorz¹dów zawodowych.

Co jest, proszê pañstwa, nowego? Po dwudzie-
stu latach zasz³a koniecznoœæ przygotowania no-
wej ustawy, dlatego ¿e, po pierwsze, bardzo zmie-
ni³a siê sytuacja kadrowa w tym zawodzie, a po
drugie, Polska wst¹pi³a do Unii Europejskiej
i przyjê³a wiele standardów, które tam funkcjonu-
j¹. A wiêc zasz³a potrzeba wprowadzenia nowych
zapisów. Do tej ustawy przejêto wiele zapisów
z poprzedniej ustawy, dotycz¹cych konstrukcji
izb, zadañ izb, organów izb, nazwania poszczegól-
nych struktur – chodzi o okrêgow¹ izbê lekarsk¹
i organy izby, Naczeln¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿-
nych i organy tej izby. W gruncie rzeczy te okreœle-
nia zosta³y powtórzone, przejête z poprzedniej
ustawy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zda³y one egzamin
czasu. Ze wzglêdu na to, ¿e teraz jest wiêkszy
przep³yw kadrowy, zasz³a potrzeba uznawania
czêœciej praw wykonywania zawodu, przydziela-
nych gdzie indziej… I ca³y rejestr dokumentów,
które upowa¿niaj¹ do wydawania prawa wykony-
wania zawodu, jest w tej ustawie.

To, co jest nowe, proszê pañstwa, to do³¹czenie
do zadañ samorz¹du edukacji i promocji zdrowia
– to jest bardzo wa¿ne. Jako praktyk mogê powie-
dzieæ, ¿e pielêgniarki najchêtniej podejmuj¹ zada-
nia z zakresu zdrowia publicznego. Tym zajmowa-
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³y siê samorz¹dy. Wpisanie tego do ustawy z pew-
noœci¹ ustabilizuje zaanga¿owanie samorz¹dów
w te sprawy.

Du¿e zmiany zasz³y w dziedzinie odpowiedzialno-
œci zawodowej, jeœli chodzi o katalog kar. Tych kar
jest, proszê pañstwa, znacznie wiêcej, poza karami
zwi¹zanymi z ograniczeniem prawa wykonywania
zawodu czy pozbawieniem prawa wykonywania za-
wodu, nagan¹ lub upomnieniem wprowadzono tak-
¿ekarypieniê¿ne.Czyli, krótkomówi¹c,organyorze-
cznicze, okrêgowy s¹d i naczelny s¹d, maj¹ do dys-
pozycji bardziej elastyczne sposoby karania.

Opisano tak¿e staranniej tryb odwo³awczy oraz
wskazano sytuacje, kiedy mo¿na wznowiæ postêpo-
wanie. Opisano równie¿, jaki jest tryb przedawnie-
nia,po jakimokresie.Wskazano te¿, ¿eminister zdro-
wia i prezes maj¹, po zapadniêciu ostatecznego roz-
strzygniêcia przed s¹dami korporacyjnymi, mo¿li-
woœæ odwo³ania siê, czyli wniesienia kasacji od pra-
womocnego orzeczenia, co niejako wprowadza pe-
wiennadzórnadorzecznictwemkorporacyjnymprzez
s¹dy powszechne. Nie tajê, ¿e w tej sprawie przepyty-
waliœmy pana ministra, bo pamiêtamy, ¿e Senat roz-
patruje orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego i dys-
kutuje o zmianie ustawy o izbach lekarskich, gdzie
prawodos¹duuzyskujeka¿dy…Toznaczywramach
mo¿liwoœci zaskar¿enia prawomocnego orzeczenia
s¹du lekarskiego obwiniony mo¿e odwo³ywaæ siê do
s¹du powszechnego nie w trybie kasacji. Kasacja bo-
wiem w gruncie rzeczy ogranicza zakres rozpatrywa-
nej sprawy do odniesienia siê do kwestii przestrzega-
nia procedur, do tego, czy zgodnie z zapisami ustawo-
wymizosta³yzachowanewszystkieprocedury.Odwo-
³anie siê do s¹du powszechnego w sprawie daje zna-
cznie szersz¹ mo¿liwoœæ rozpatrzenia wniosków do-
wodowych. Poniewa¿ Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, ¿e ustawa zasadnicza daje obywatelowi
prawodos¹duzw³aszczawtedy,kiedy jest onkarany,
wzwi¹zkuztymustawategotypujakustawaosamo-
rz¹dach nie mo¿e pozbawiaæ obywateli prawa do
s¹du powszechnego.

Proszê pañstwa, to s¹ te zasadnicze nowe ele-
menty, o które poszerzono troszeczkê ustawê
o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych. Dziêkujê
pañstwu za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, ostatecznie chcê ustaliæ, czy
tam jest kasacja, czy jest taka mo¿liwoœæ jak
w przypadku izb lekarskich, odwo³ania siê do
s¹du apelacyjnego?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

W przypadku izb lekarskich do tej pory nie ma
mo¿liwoœci odwo³ania siê do s¹du apelacyjnego,
jest tylko kasacja. I to by³o...

(Senator Zbigniew Romaszewski: No to…)
Nie, my to przyjêliœmy, ale to jest jeszcze

w trakcie procedowania. Prawo, które obowi¹zuje
dzisiaj, mówi tylko o kasacji. I wiem, na to zreszt¹
powo³a³em siê w moim wyst¹pieniu, ¿e Senat stoi
na stanowisku, ¿e jednak to prawo do s¹du po-
wszechnego powinno zostaæ utrzymane, bo w ten
sposób stworzy siê system nadzoru nad syste-
mem s¹du korporacyjnego, powstanie lepszy sys-
tem nadzoru.

I podobnie jest tutaj. Poniewa¿ akurat rozpa-
trujemy ustawê o samorz¹dzie, przepyta³em pana
ministra, który powiedzia³, ¿e jeszcze tamta spra-
wa nie zosta³a rozstrzygniêta. Jednak minister-
stwo zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jeœli tam zosta-
nie to rozstrzygniête, to w tej czêœci bêdzie to mu-
sia³o byæ te¿ zmienione.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyli nie
wnosz¹ tutaj poprawki do kasacji?)

Nie wnosz¹, bo nie ma jeszcze do tego podstaw.
W tej chwili nie ma w tej pierwszej sprawie defini-
tywnego rozstrzygniêcia, to na razie jest w Sejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I w tej chwili proszê pana ministra o zabranie

g³osu.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych

jest drug¹ z ustaw, które w sposób kompleksowy
i systemowy reguluj¹ kwestiê funkcjonowania
œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych.

Tak jak pan przewodnicz¹cy, pan senator Si-
dorowicz wspomnia³, jest to ustawa oczekiwana
przez œrodowisko. W tym roku bêdziemy obcho-
dziæ rocznicê, niektóre izby ju¿ j¹ obchodzi³y, ale
centralne obchody dwudziestej rocznicy po-
wstania samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych
bêd¹ dopiero we wrzeœniu. I bêdzie bardzo sym-
patycznie, jeœli w tym momencie, w³aœnie
w dwudziest¹ rocznicê powstania samorz¹du,
bêdziemy mogli przekazaæ temu œrodowisku no-
w¹ ustawê o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿-
nych, aby mog³o z niej ju¿ korzystaæ. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, podzielam pogl¹d, ¿e ta usta-
wa, ten pakiet ustaw jest bardzo wa¿ny i oczeki-
wany przez œrodowisko, mam jednak dwa pyta-
nia.

Mianowicie s¹ izby gospodarcze – i œwietnie –
i izby turystyki, i teraz s¹ jeszcze te nasze izby. Ja-
ki jest stopieñ ich zrzeszania siê, czy to jest bardzo
powszechna praktyka?

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Obowi¹zkowe.)
(Senator Piotr Zientarski: To jest obowi¹zkowe.)
To jest wa¿na kwestia, bo to nie jest tak, ¿e to

jest automat.
I druga kwestia: jak pan minister ocenia

wspó³pracê tych dwóch wa¿nych izb, czyli izby le-
karskiej i izby pielêgniarek, bo ich interesy nie za-
wsze s¹ przecie¿ zbie¿ne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Przynale¿-

noœæ do samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych jest
obowi¹zkowa, jest to zawód zaufania publicznego
i w zwi¹zku z tym jest to pewna koniecznoœæ.

Jeœli zaœ chodzi o kwestiê wspó³pracy samo-
rz¹du lekarskiego i pielêgniarskiego, to oceniaj¹c
tê wspó³pracê z ró¿nych perspektyw, myœlê, ¿e
ona uk³ada siê bardzo dobrze. Niejednokrotnie
pracuj¹c nad zapisami ustawy o samorz¹dzie pie-
lêgniarek i po³o¿nych, opieraliœmy siê na roz-
wi¹zaniach, które znajduj¹ siê w ustawie o samo-
rz¹dzie lekarskim. Równie¿ obserwuj¹c tê
wspó³pracê na bie¿¹co, wydaje siê, ¿e mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e obydwa te samorz¹dy bardzo mocno
siê wspieraj¹ i bardzo dobrze tê wspó³pracê miê-
dzy sob¹ uk³adaj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber: Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt siê nie zapisa³ do g³osu.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1182, a sprawozdanie komisji jest w druku
nr 1182S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komi-

sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji pro-
szê o przyjêcie tej ustawy wed³ug za³¹czonego pro-
jektu.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpo-
wania karnego w dotychczasowym kszta³cie nie
zna instytucji zabezpieczenia roszczenia odszko-
dowawczego dla ofiar katastrof i wypadków w ru-
chu l¹dowym, wodnym lub powietrznym w posta-
ci œwiadczenia nowacyjnego wyp³acanego na po-
czet niezbêdnych kosztów leczenia i rehabilitacji.
W obecnym kszta³cie prawnym uzyskanie takiego
œwiadczenia przez poszkodowanego mo¿liwe jest
wy³¹cznie na drodze cywilnej, w trybie art. 753a
kodeksu postêpowania cywilnego. Uzyskanie ta-
kiego œwiadczenia, jak wiemy z doœwiadczenia,
wymaga od pokrzywdzonego: œwiadomoœci praw-
nej, wiedzy o istnieniu takiego uprawnienia, ta-
kiej mo¿liwoœci; podjêcia inicjatywy procesowej
w postaci wytoczenia powództwa oraz posiadania
œrodków pieniê¿nych na uiszczenie op³aty s¹do-
wej od powództwa, w ogóle na przygotowanie siê
do procesu. Spe³nienie tych wszystkich przes³a-
nek nie gwarantuje pokrzywdzonemu szybkiego
zaspokojenia roszczenia nawet w minimalnej czê-
œci na drodze procesu cywilnego, gdy¿ z praktyki
wynika, ¿e s¹dy cywilne i zak³ady ubezpieczenio-
we uzale¿niaj¹ rozstrzygniêcie w tym zakresie od
prawomocnego zakoñczenia postêpowania kar-
nego.

Wprowadzenie tej instytucji do ustroju prawa
karnego pozwoli pokrzywdzonemu na otrzymanie
œwiadczenia nowacyjnego bez ograniczeñ wyni-
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kaj¹cych z istoty procesu cywilnego. I st¹d te¿
w³aœnie pragniemy, aby w ramach tendencji do
poszerzania uprawnieñ pokrzywdzonego w toku
procesu karnego podj¹æ siê pracy legislacyjnej,
której wynikiem bêdzie zmiana kodeksu karnego
i wprowadzenie nowego rozdzia³u, zatytu³owane-
go: „Zabezpieczenie roszczeñ z tytu³u ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych”.

Ten rozdzia³ ma na celu wprowadzenie do pro-
cedury nowej instytucji zabezpieczenia z tytu³u
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Insty-
tucja ta tworzy mechanizm prowadz¹cy do popra-
wy sytuacji osoby pokrzywdzonej w wyniku prze-
stêpstwa katastrofy komunikacyjnej, wypadku
komunikacyjnego, która dozna³a tak zwanej
szkody na osobie, to jest ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu lub obra¿eñ cia³a okreœlonych w art. 157
§1 k.k., w wyniku czynu sprawcy, którego skutki
s¹ objête ubezpieczeniem od odpowiedzialnoœci
cywilnej lub takim ubezpieczeniem objête byæ po-
winny.

Przez zawarcie umowy ubezpieczenia od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej zgodnie z treœci¹ art. 822
§1 kodeksu cywilnego zak³ad ubezpieczeñ zobo-
wi¹zuje siê do zap³acenia okreœlonego w umowie
odszkodowania za szkodê wyrz¹dzon¹ osobom
trzecim, wzglêdem których odpowiedzialnoœæ za
szkodê ponosi ubezpieczony albo osoba, na rzecz
której zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia.

Zgodnie z dyspozycj¹ art. 822 §4 k.c. upra-
wniony do odszkodowania w zwi¹zku ze zdarze-
niem objêtym umow¹ ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoœci cywilnej mo¿e dochodziæ roszczeñ bez-
poœrednio od zak³adu ubezpieczeñ, co oznacza, ¿e
sprawca szkody oraz zak³ad ubezpieczeñ odpo-
wiadaj¹ za szkody w rygorze tak zwanej odpowie-
dzialnoœci in solidum, czyli odpowiadaj¹ obie stro-
ny, ale praktycznie odpowiada ubezpieczyciel,
oczywiœcie do wysokoœci kwoty ubezpieczenia.

Dobrowolnemu spe³nieniu œwiadczenia z tytu-
³u odszkodowania – zarówno przez ubezpieczone-
go, jak i podmiot zobowi¹zany do œwiadczenia, na
przyk³ad zak³ad ubezpieczeñ w przypadkach
okreœlonych w ustawie, a tak¿e Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych – nie stoi na prze-
szkodzie okolicznoœæ, ¿e przeciwko sprawcy toczy
siê postêpowanie karne. To samo dotyczy mo¿li-
woœci zas¹dzania œwiadczenia w wyniku powódz-
twa cywilnego.

Praktyka wskazuje, ¿e w przypadku zaistnienia
szkody wskutek zdarzenia, w zwi¹zku z którym
toczy siê postêpowanie karne, zak³ady ubezpie-
czeñ powœci¹gaj¹ siê od szybkiego przeprowadze-
nia postêpowania likwidacyjnego, powo³uj¹c siê
na koniecznoœæ oczekiwania na prawomocne roz-
strzygniêcie kwestii odpowiedzialnoœci za szkodê

osoby, na rzecz której zawarto umowê OC, i poda-
j¹c je jako okolicznoœæ warunkuj¹c¹ wyp³atê od-
szkodowania. Powoduje to nie tylko przed³u¿anie
likwidacji szkód, ale te¿ wykorzystywanie braku
wiedzy prawnej pokrzywdzonego, a tym samym
unikanie odpowiedzialnoœci przez zak³ady ubez-
pieczeñ, przynajmniej jeœli chodzi o zabezpiecze-
nie roszczeñ czy wyp³atê roszczeñ od razu, bo
przecie¿ wiemy z doœwiadczenia, ¿e bardzo czêsto
taka wyp³ata jest potrzebna od zaraz na pokrycie
kosztów leczenia, a jej zrealizowanie dopiero
w póŸniejszym czasie, nieraz bardzo odleg³ym,
oczywiœcie mo¿e uniemo¿liwiaæ wrêcz podjêcie
w³aœciwego leczenia.

Wzglêdy humanitarne oraz decyzja ramowa
Rady Unii Europejskiej z 15 marca 2001 r. o pozy-
cji ofiary w postêpowaniu karnym przes¹dzaj¹
o tym, ¿e w postêpowaniu tym powinny byæ roz-
strzygniête wszystkie sprawy istotne dla po-
krzywdzonego. Niejednokrotnie dla zminimalizo-
wania negatywnych nastêpstw przestêpstwa
uderzaj¹cych w pokrzywdzonego i jego rodzinê
niezbêdna jest natychmiastowa pomoc, o której
mówi³em przed chwil¹. Ten mechanizm tworz¹
w³aœnie proponowane regulacje.

Proponowane zabezpieczenie, aby odnieœæ za-
mierzony skutek, powinno byæ stosowane spraw-
nie i bez zbêdnej zw³oki, a wiêc co do zasady ju¿ na
etapie postêpowania przygotowawczego prowa-
dzonego przez prokuraturê. Na tym etapie postê-
powania o wydanie postanowienia o zabezpiecze-
niu nowacyjnym bêdzie wnosi³ pokrzywdzony lub
– w sytuacji, gdy pokrzywdzony z uwagi na stan
zdrowia nie jest w stanie samodzielnie skorzystaæ
z tego uprawnienia – osoba dla niego najbli¿sza.
Zaproponowane rozwi¹zanie legislacyjne ma
wp³yn¹æ przede wszystkim na poprawê sytuacji
pokrzywdzonego, zw³aszcza gdy zachodzi potrze-
ba jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego prze-
znaczonego na zaspokojenie jego bie¿¹cych po-
trzeb, gdy skutek czynu polega na uszczerbku na
zdrowiu wp³ywaj¹cym na mo¿liwoœci zarobkowe
czy skutkuj¹cym koniecznoœci¹ pokrycia kosz-
tów leczenia i rehabilitacji nierefundowanych
przez system opieki zdrowotnej. W proponowanej
regulacji jako œrodek poprawy sytuacji osoby po-
krzywdzonej proponuje siê rozwi¹zanie o charak-
terze tak zwanego zabezpieczenia nowacyjnego.
Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest
zabezpieczenie przysz³ego zaspokojenia roszczeñ
wierzyciela, lecz natychmiastowe dostarczenie
uprawnionemu wierzycielowi œrodków utrzyma-
nia b¹dŸ œrodków niezbêdnych do odwrócenia ne-
gatywnych – w szczególnoœci w zakresie stanu
zdrowia – nastêpstw czynu pope³nionego przez
ubezpieczonego.

To jest istota tych zmian, o których mówi³em
przed chwil¹. Uwa¿amy, ¿e te zmiany s¹ bardzo
korzystne dla pokrzywdzonych, poniewa¿, jak po-
wiedzia³em, ju¿ w toku postêpowania przygoto-
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wawczego bêdzie mo¿liwe… Bez oczekiwania na
proces, a nawet na uprawomocnienie siê wyroku,
co trwa niekiedy bardzo d³ugo, po prostu natych-
miast bêdzie mo¿na korzystaæ z pieniêdzy w celu
zaspokojenia najwa¿niejszych potrzeb zwi¹za-
nych zarówno z utrzymaniem, jak i z podjêciem le-
czenia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ale¿ sk¹d.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Mam takie pytanie, Panie Senatorze: czy na
podstawie doœwiadczeñ – jest pan przecie¿ rów-
nie¿ praktykiem, i to wieloletnim – nie s¹dzi pan,
¿e ta instytucja mo¿e skoñczyæ swój ¿ywot niezbyt
chlubnie, tak jak instytucja powództwa adhezyj-
nego w procesie karnym? Bo wiadomo, jaka jest
postawa sêdziów. Sêdziowie karni uwa¿aj¹, ¿e nie
s¹ powo³ani do rozstrzygania spraw cywilnych,
i robi¹ wszystko, ¿eby odepchn¹æ od siebie ten te-
mat.

Senator Piotr Zientarski:

W³aœnie. I zgodzê siê z panem senatorem, ¿e po-
wództwo adhezyjne istnia³o i nadal istnieje… Ale
ta sytuacja jest inna. Ju¿ w postêpowaniu przygo-
towawczym prokurator w imieniu… Oczywiœcie
szkoda musi byæ zg³oszona przez osobê pokrzyw-
dzon¹ b¹dŸ kogoœ z jej najbli¿szych. I wtedy ju¿
sam prokurator w imieniu tej osoby wszczyna po-
stêpowanie, w toku którego uzyskuje ona pie-
ni¹dze od razu, bez oczekiwania na zakoñczenie
postêpowania, które siê toczy, bez ¿adnego przy-
jêcia, ¿e tak powiem, do rozpoznania powództwa
cywilnego. To jest istotne novum, bardzo, bardzo
wa¿ne, je¿eli chodzi o interes osób pokrzywdzo-
nych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma. Wobec

tego bardzo dziêkujê.
Czy pan minister Wrona chcia³by to jakoœ sko-

mentowaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Senacki projekt zmiany ustawy – Kodeks po-

stêpowania karnego wprowadza do procedury
karnej now¹ instytucjê w postaci zabezpieczenia
z tytu³u ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cy-
wilnej. Kodeks postêpowania karnego w aktual-
nym brzmieniu nie przewiduje instytucji zabez-
pieczenia roszczenia odszkodowawczego dla ofiar
katastrof i wypadków w ruchu l¹dowym, wodnym
i powietrznym.

Pan senator Zientarski bardzo szczegó³owo to
przedstawi³, wiêc nie bêdê tego wszystkiego po-
wtarza³. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e w ocenie mini-
stra sprawiedliwoœci proponowane przepisy prze-
widuj¹ mo¿liwoœæ elastycznej reakcji prokuratora
lub s¹du. W zale¿noœci od okolicznoœci przyznaje
siê jednorazowe œwiadczenie pieniê¿ne lub œwiad-
czenia pieniê¿ne okresowe, a celem rozstrzygniê-
cia jest po prostu udzielenie pokrzywdzonemu nie-
zbêdnej pomocy, w szczególnoœci zwi¹zanej z po-
kryciem kosztów leczenia, rehabilitacji lub niezbê-
dnego utrzymania pokrzywdzonego i jego najbli¿-
szych. Co wa¿ne, ta wyj¹tkowa instytucja jest za-
wê¿ona jedynie do najpowszechniejszych sytuacji,
jakimi s¹ wypadki i katastrofy komunikacyjne,
nadto dotyczy wy³¹cznie przypadków szkody na
osobie, a zatem takich, w których niezw³oczne uzy-
skanie zabezpieczenia roszczenia odszkodowaw-
czego jest szczególnie istotne. I trzeba powiedzieæ,
¿e ten projekt uwzglêdnia w nale¿ytym stopniu in-
teresy ubezpieczyciela, który przedstawia organo-
wi procesowemu niezbêdn¹ dokumentacjê i spo-
sób wyliczenia odszkodowania, a jego stanowisko
ma istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia o tym za-
bezpieczeniu nowacyjnym. Wa¿nym instrumen-
tem jest równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia przez pod-
miot zobowi¹zany z roszczeniami regresowymi wo-
bec uprawnionego, a tak¿e zarachowania wyp³aco-
nej zaliczki na poczet nale¿nego odszkodowania.
Tak wiêc dostrzegamy tutaj równie¿ interesy
ubezpieczycieli.

Te zaprojektowane rozwi¹zania, przedstawio-
ne tutaj przez pana senatora, koresponduj¹ z fak-
tycznymi dzia³aniami legislacyjnymi ministra
sprawiedliwoœci zmierzaj¹cymi do zwiêkszenia
ochrony prawnej pokrzywdzonego w toku proce-
su karnego. Warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z posta-
nowieniami decyzji ramowej Rady Unii Europej-
skiej z 15 marca 2001 r. nr 2001/220/WSISW
o pozycji ofiary w postêpowaniu karnym – to jest
tytu³ tej decyzji ramowej – w postêpowaniu tym
powinny byæ rozstrzygniête wszystkie sprawy is-
totne dla pokrzywdzonego.

Dziêki rozwi¹zaniom zawartym w proponowa-
nym projekcie osoby poszkodowane w wypad-
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kach i katastrofach bêd¹ mog³y uzyskiwaæ wyp³a-
tê czêœci nale¿nego im odszkodowania bez konie-
cznoœci oczekiwania na zakoñczenie postêpowa-
nia karnego.

Wysoki Senacie, w³aœnie te kwestie dotycz¹ce
odszkodowañ nale¿nych ofiarom wypadków i kata-
strof – g³ównie w ruchu l¹dowym, ale te¿ wodnym
i powietrznym – s¹, jak wskazuje rzecznik praw
ubezpieczonych, najczêstszym przedmiotem skarg
do rzecznika. Trzeba siê wczuæ w sytuacjê takiej
osoby: jest to sytuacja osoby dotkniêtej traum¹ wy-
padku, czêsto osoby, która utraci³a swoje dochody,
która musi ponosiæ bie¿¹ce koszty zwi¹zane z lecze-
niem, swoim lub osób sobie najbli¿szych. I taka
osoba, zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym,
w sytuacji opiesza³oœci czy przewlekania procedur
przezubezpieczycieli jest zmuszonawyst¹piæna za-
sadach ogólnych do s¹du cywilnego z pozwem o za-
p³atê, oczywiœcie podlegaj¹cym stosownej op³acie,
o zwolnienie z której trzeba siê rzecz jasna staraæ
w odrêbnym postêpowaniu wpadkowym doty-
cz¹cym zwolnienia od kosztów s¹dowych.

To wszystko razem sprawia, ¿e w ocenie mini-
stra sprawiedliwoœci projekt ten zas³uguje na
poparcie. Dziêkujê bardzo Wysokiej Izbie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Interesuj¹ mnie dwie kwestie. Co siê stanie
wtedy, kiedy w toku tego procesu, na jego koñcu
oka¿e siê, ¿e nie ma sprawcy lub sprawca zostanie
uniewinniony? I druga sytuacja: proces bêdzie
trwa³ tak d³ugo, a¿ sprawa siê przedawni i nie bê-
dzie wiadomo, czy by³ sprawca, czy nie by³o. I co
wtedy z tymi wyp³aconymi kwotami? Czy poszko-
dowany bêdzie musia³ je w tym momencie zwró-
ciæ, czy one pozostaj¹, jaka to bêdzie sytuacja?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

To jest, Wysoki Senacie, bardziej pytanie do
projektodawców, ale o ile ja dobrze rozumiem ten
projekt, projektodawcy po³o¿yli tutaj nacisk na

to, aby nie by³o kolizji pomiêdzy tym postêpowa-
niem zabezpieczaj¹cym w drodze pewnej nowacji
prowadzonym w ramach postêpowania karnego
i t¹ decyzj¹ prokuratora lub s¹du w ramach po-
stêpowania karnego, a tak zwanym postêpowa-
niem likwidacyjnym, które jest przewidziane
w ustawie o ubezpieczeniach. I je¿eli wynik postê-
powania karnego nie pozwoli na ustalenie spraw-
cy albo doprowadzi do uniewinnienia, to oczywi-
œcie… Niezale¿nie od tego, jak przebiega postêpo-
wanie karne, ubezpieczyciel przeprowadza oparte
na ustawie ubezpieczeniowej postêpowanie likwi-
dacyjne.

Dzisiejszy problem polega nie na tym, ¿e nie ma
w ogóle regulacji, które by zabezpieczy³y interesy
i prawa poszkodowanych w wypadkach i kata-
strofach komunikacyjnych, tylko na tym, ¿e nie
ma mechanizmu, który by niejako wymusza³ na
ubezpieczycielu przynajmniej czêœciowe zabez-
pieczenie jakichœ podstawowych potrzeb tej ofiary
wypadku. I oczywiœcie je¿eli w wyniku postêpo-
wania likwidacyjnego przeprowadzanego w trybie
tamtej ustawy ubezpieczeniowej zapadnie decyz-
ja, ¿e odszkodowanie powinno byæ mniejsze, to na
ogólnych zasadach… Ale to nie ten pokrzywdzo-
ny, tylko ubezpieczyciel bêdzie móg³ ¿¹daæ od po-
krzywdzonego zwrotu nienale¿nie wyp³aconych
œwiadczeñ. Tak samo, je¿eli siê oka¿e, ¿e w ogóle
nie zachodz¹ przes³anki do wyp³aty odszkodowa-
nia, ubezpieczyciel bêdzie móg³ ¿¹daæ zwrotu ca-
³oœci tego œwiadczenia, ale to on bêdzie musia³ wy-
kazaæ zasadnoœæ tego ¿¹dania, a nie tak, jak jest
obecnie, pokrzywdzony, który doprasza siê,
przedstawia dokumenty ubezpieczycielowi, a nie-
jednokrotnie ubezpieczyciel… Ja nie chcê powie-
dzieæ, ¿e wszyscy tak robi¹, ale skargi do rzeczni-
ka praw ubezpieczonych wskazuj¹, ¿e to postêpo-
wanie jest z punktu widzenia potrzeb osób po-
szkodowanych w wypadkach zbyt wolne i ¿e to na
pokrzywdzonych spoczywaj¹ wszystkie ciê¿ary
dowodowe z tym zwi¹zane. Chcemy tu umo¿liwiæ
czêœciowe zabezpieczenie ju¿ w trakcie postêpo-
wania karnego. Je¿eli siê oka¿e, ¿e ono by³o wy-
p³acone nies³usznie, to wszelkie roszczenia regre-
sowe ma ubezpieczyciel.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ, tak ¿e dziêkujê, Panie Mi-

nistrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Zientarski.

Proszê bardzo.
A tu z kolei nie ma wniosku legislacyjnego…

dobrze…
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Senator Piotr Zientarski:

W ramach dyskusji chcia³bym oczywiœcie po-
przeæ ten projekt, ju¿ nie jako sprawozdawca ko-
misji, ale jako przedstawiciel wnioskodawców.
Uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie ta nowelizacja wzmac-
nia pozycjê pokrzywdzonego, bo – powiedzmy so-
bie szczerze – nie ma tutaj równowa¿noœci pod-
miotów, jeœli chodzi o osobê pokrzywdzonego i za-
k³ad ubezpieczeñ. W³aœnie chodzi o to, ¿eby po-
krzywdzony natychmiast uzyska³ ewentualne
œrodki, a nawet gdyby póŸniej siê okaza³o, ¿e by³y
one nies³usznie wyp³acone, to dopiero wtedy za-
k³ad ma uprawnienia regresowe.

Ale zabieram g³os przede wszystkim dlatego, ¿e
chcê z³o¿yæ trzy poprawki. One maj¹ charakter
g³ównie legislacyjny.

Mianowicie w art. 1 w art. 296a w §2 w zdaniu
drugim wyrazy „dotyczy wy³¹cznie szkody” zastê-
puje siê wyrazami „dotyczy wy³¹cznie szkody na
osobie”. Wiemy, ¿e tu chodzi o osobê, ale ¿eby nie
by³o w¹tpliwoœci…

Równie¿ poprawka druga dotyczy art. 1.
W art. 296a §3 otrzymuje brzmienie: „Przed z³o¿e-
niem wniosku, o którym mowa w §1, pokrzywdzo-
ny, a w przypadku, gdy stan zdrowia pokrzywdzo-
nego uniemo¿liwia dokonywanie czynnoœci praw-
nych, inna osoba uprawniona do z³o¿enia wnios-
ku, obowi¹zana jest z³o¿yæ zawiadomienie o szko-
dzie do podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty od-
szkodowania”. To te¿ po to, ¿eby nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci.

I ostatnia poprawka. Zmiana w art. 296e §1:
„Pokrzywdzony jest zobowi¹zany zwróciæ podmio-
towi – mówi siê o zwrocie, chodzi o to, ¿eby by³o ja-
sne, ¿e to pokrzywdzony jest zobowi¹zany zwróciæ
podmiotowi – zobowi¹zanemu œwiadczenie wy-
p³acone tytu³em zaliczki w wypadku, gdy œwiad-
czenie nie przys³uguje w ca³oœci lub czêœci”. To
jest w³aœnie ta sytuacja, o któr¹ miêdzy innymi
pyta³ pan senator i któr¹ w ostatniej czêœci swojej
wypowiedzi wyjaœnia³ pan minister.

Sk³adam poprawki na rêce pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej osób siê nie zg³osi³o i w zwi¹zku z tym li-

sta mówców zosta³a wyczerpana.
Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.

Senator Piotr Zientarski:

Ja jeszcze mam, Panie Marsza³ku, wniosek for-
malny, ¿eby pan marsza³ek zobowi¹za³ komisjê
do ustosunkowania siê do propozycji tak, ¿eby
by³a mo¿liwoœæ przeprowadzenia g³osowañ na
tym posiedzeniu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze.
Zamkn¹³em dyskusjê… Teraz Senat móg³by

przyst¹piæ do… Nie, nie móg³by przyst¹piæ, bo jest
wniosek legislacyjny.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji. Po rozpatrzeniu bêdzie on poddany pod g³oso-
wanie wraz z innymi ustawami.

Jeszcze mo¿e dodam, ¿e swoje przemówienie
do protoko³u z³o¿y³ pan senator Grzyb*.

Na tym koñczymy punkt dwunasty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.

Jest on zawarty w druku nr 1173, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 1173S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Jest to inicjatywa Komisji Ustawodawczej w ra-
mach wykonywania orzeczeñ Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Trybuna³ orzek³, ¿e art. 80 §2b zdanie
pierwsze ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych, rozumiany w ten sposób, ¿e „oczywista
bezzasadnoœæ wniosku o zezwolenie na poci¹g-
niêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej”
obejmuje tak¿e zagadnienie wymagaj¹ce zasadni-
czej wyk³adni ustawy, jest niezgodny z art. 2 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko trybuna³u nie pozwala na posta-
wienie tezy o niedopuszczalnoœci pos³ugiwania
siê klauzul¹ oczywistej bezzasadnoœci w kontekœ-
cie postêpowania o zezwolenie na poci¹gniêcie sê-
dziego do odpowiedzialnoœci karnej. Niemniej
podnieœæ nale¿y, ¿e zarówno podane w uzasadnie-
niu w wyroku przyk³ady stosowania tej klauzuli,
czy to na gruncie procedury karnej, czy nawet cy-
wilnej, jak i ta czêœæ wywodu, która odwo³uje siê
do dokonywanej in casu konkretyzacji przes³anki
oczywistej bezzasadnoœci, wskazuj¹, ¿e organem,
któremu ma byæ pozostawiona decyzja o uznaniu
wniosku za oczywiœcie bezzasadny, jest s¹d. S¹dy
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posiadaj¹ bowiem szczególn¹ pozycjê ustrojow¹
i ciesz¹ siê odpowiednimi gwarancjami procedu-
ralnymi, które z kolei uzasadniaj¹ wiarê w to, ¿e
praktyka wype³niania treœci¹ klauzuli oczywistej
bezzasadnoœci bêdzie przejrzysta, pozbawiona
cech arbitralnoœci, a nade wszystko, ¿e bêdzie
podlega³a stosownej kontroli.

W zwi¹zku z powy¿szym proponuje siê noweli-
zacjê ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustro-
ju s¹dów powszechnych, polegaj¹c¹ na nadaniu
nowego brzmienia art. 80 §2b zdanie pierwsze.
Zak³ada siê tutaj ograniczenie zakresu wstêpnego
badania wniosku o uchylenie sêdziemu immuni-
tetu wy³¹cznie do kwestii formalnych. Problem
ewentualnej bezzasadnoœci takiego wniosku bê-
dzie badany przez w³aœciwy s¹d dyscyplinarny.
Krótko mówi¹c, chodzi o to, ¿eby nie by³o takiej
mo¿liwoœci, ¿eby odrzucaæ tylko ze wzglêdu na
oczywist¹ bezzasadnoœæ, bez badania przez s¹d
wniosku o uchylenie immunitetu sêdziemu.

Projektowana ustawa nadaje ponadto nowe
brzmienie art. 80 §2d. Jest to poprawka o charak-
terze legislacyjnym, sprowadza siê ona do usu-
niêcia z wymienionej jednostki redakcyjnej pu-
stego odes³ania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie

widzê zg³oszeñ.
Wobec tego bardzo panu dziêkujê.
Czy pan minister Wrona… Aha, pan minister,

proszê bardzo.
Pan Minister Wa³ejko, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzadko przychodzi mi nie zgadzaæ siê z panem

senatorem Zientarskim, tym razem jednak moja
ostateczna konkluzja – ju¿ uprzedzam – bêdzie
nieco inna. Otó¿ powiem, dlaczego.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, zawarty
w druku senackim nr 1173, zosta³ przygotowany
w celu wykonania wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z dnia 27 paŸdziernika 2010 r. Przedmio-
tem kontroli Trybuna³u by³a treœæ normatywna,
jak¹ nada³a przepisowi art. 80 §2b zdanie pier-
wsze ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 20 gru-
dnia 2007 r.

W tym wyroku trybuna³ orzek³, ¿e art. 80 §2b
zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ustroju s¹dów

powszechnych, rozumiany w ten sposób, ¿e
„oczywista bezzasadnoœæ wniosku o zezwolenie
na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci
karnej” obejmuje tak¿e zagadnienie wymagaj¹ce
zasadniczej wyk³adni ustawy, jest niezgodna
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. For-
mu³a, z jakiej skorzysta³ Trybuna³ Konstytucyjny
w sentencji swojego orzeczenia nie doprowadzi³a
do eliminacji z systemu prawa przepisu art. 80
§2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

Kwestionowany art. 80 §2b zdanie pierwsze
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
dotyczy postêpowania o zezwolenie na poci¹gniê-
cie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej, a wiêc
postêpowania, w którym mo¿e dojœæ do uchylenia
immunitetu sêdziowskiego. Immunitet ten stano-
wi wyj¹tek od powszechnych zasad odpowiedzial-
noœci karnej i zgodnie z art. 181 konstytucji im-
munitet sêdziowski obejmuje zakaz poci¹gania
do odpowiedzialnoœci karnej oraz pozbawienia
wolnoœci, a w szczególnoœci zatrzymania lub are-
sztowania bez uprzedniej zgody s¹du, okreœlo-
nych w ustawie.

Poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci
karnej czy te¿ pozbawienie go wolnoœci mo¿e na-
st¹piæ dopiero po uchyleniu immunitetu przez
s¹d. Wyj¹tek konstytucyjny dotyczy jedynie za-
trzymania sêdziego w razie ujêcia go na gor¹cym
uczynku, podczas przestêpstwa, je¿eli jego zatrzy-
manie jest niezbêdne do zapewnienia prawid³owe-
go toku postêpowania. Tak wiêc uchylenie immu-
nitetu musi mieæ charakter uprzedni, co oznacza,
¿e do tego czasu mo¿liwe jest jedynie prowadzenie
postêpowania w sprawie, a nie przeciwko osobie.

Podkreœliæ przy tym trzeba, ¿e funkcj¹ immuni-
tetu sêdziowskiego jest zarówno ochrona nieza-
le¿noœci s¹dów, jak i niezawis³oœci sêdziów. Im-
munitet niew¹tpliwie stanowi wyj¹tek od powsze-
chnych zasad odpowiedzialnoœci karnej i z tej
przyczyny nie mo¿e podlegaæ interpretacji rozsze-
rzaj¹cej, a sposób wyk³adni i stosowanie przepi-
sów o immunitecie musz¹ byæ podporz¹dkowane
realizacji funkcji immunitetu. Podkreœla siê w do-
ktrynie, ¿e wobec wyj¹tkowoœci instytucji immu-
nitetu odmowa jego uchylenia, maj¹ca na celu za-
pewnienie sêdziemu bezkarnoœci, by³aby z pew-
noœci¹ ra¿¹cym nadu¿yciem tej instytucji.

Postêpowanie immunitetowe szczegó³owo re-
guluje art. 80 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych. Analiza unormowania bêd¹cego
przedmiotem projektu prowadzi do wniosku, ¿e
kwestionowana regulacja tylko z pozoru dotyczy
stosunkowo ma³o istotnego – ma³o istotnego
w cudzys³owie – postêpowania wstêpnego
w przedmiocie oceny, czy wniosek o zezwolenie na
poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci kar-
nej odpowiada warunkom formalnym – na co
wskazuje zreszt¹ Trybuna³ Konstytucyjny
w swoim wyroku z 27 paŸdziernika 2010 r.
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Swoisty przeds¹d przeprowadzony przez preze-
sa s¹du dyscyplinarnego ma decyduj¹ce znacze-
nie dla dalszych losów postêpowania immunite-
towego. Z jednej strony zahamowanie dalszego
biegu sprawy o uchylenie immunitetu w sposób
oczywisty mo¿e prowadziæ do wy³¹czenia w prak-
tyce odpowiedzialnoœci karnej za pope³nienie
okreœlonych czynów zabronionych. Jednak z dru-
giej strony zauwa¿yæ trzeba, ¿e funkcja sêdziego
oznacza zwiêkszone ryzyko na ataki wynikaj¹ce
z podejmowania przez sêdziego decyzji. Roz-
strzygniêcia s¹dów niejednokrotnie powoduj¹ tak
silne emocje, ¿e czêsto s¹ kierowane wnioski
o uchylenie immunitetu sêdziowskiego, aby po-
stawiæ sêdziów przed s¹dem tak¿e za prawid³owo
wykonywane obowi¹zki.

Z tej racji wstêpna kontrola wniosku o uchyle-
nie immunitetu sêdziowskiego powinna – tak jak
okreœla to brzmienie literalne art. 80 §2b zdanie
pierwsze ustawy – Prawo o ustroj¹ s¹dów powsze-
chnych – ograniczaæ siê do oceny in casu nie tylko
spe³niania przez taki wniosek standardowych wa-
runków formalnych – a wiêc zbadania, czy wnio-
sek odpowiada warunkom formalnym opisu pro-
cesowego okreœlonego w kodeksie postêpowania
karnego – ale tak¿e wstêpna kontrola wniosku po-
winna obejmowaæ badanie, czy wniosek nie jest
oczywiœcie bezzasadny.

W tym miejscu trzeba podkreœliæ, ¿e klauzula
generalna oczywistej bezzasadnoœci wystêpuje
w wielu procedurach s¹dowych, równie¿ w postê-
powaniu karnym i w postêpowaniu cywilnym,
w przypadku których, podobnie jak w przypadku
postêpowania immunitetowego, s³u¿y preselekcji
spraw ze wzglêdu na niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci in
casu – a wiêc na potrzeby danego przypadku – ich
bezzasadnoœæ, i to w stopniu oczywistym. Znacze-
nie klauzuli oczywistej bezzasadnoœci by³o wielo-
krotnie dekodowane zarówno w doktrynie, jak i –
oczywiœcie – w orzecznictwie s¹dowym. Przyjmuje
siê, ¿e oczywista bezzasadnoœæ to bezzasadnoœæ
stwierdzana na pierwszy rzut oka, niew¹tpliwa,
niewymagaj¹ca badania. S¹d powinien w ka¿dej
sprawie oceniæ, czy i w jakim zakresie zarzuty
i wnioski s¹ zasadne, czy te¿ nie, i w zale¿noœci od
tego uznaæ, czy mamy do czynienia z bezzasadno-
œci¹, czy te¿ z oczywist¹ bezzasadnoœci¹. Klauzu-
la oczywistej bezzasadnoœci umo¿liwia zatem naj-
czêœciej ju¿ na wstêpnym etapie postêpowania
przes¹dzenie o tym, ¿e dane powództwo, œrodek
odwo³awczy, zarzuty, roszczenia s¹ na pierwszy
rzut oka, bez g³êbszej analizy, w sposób niebu-
dz¹cy najmniejszych w¹tpliwoœci niezasadne,
nietrafione czy te¿ chybione.

W wyroku z dnia 27 paŸdziernika 2010 r. Try-
buna³ Konstytucyjny zauwa¿y³, ¿e nie ulega w¹t-
pliwoœci, i¿ zakwestionowany zakres normatywny
art. 80 §2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo

o ustroju s¹dów powszechnych podlega ocenie
z perspektywy dochowania standardów doty-
cz¹cych stosowania klauzul generalnych i zwro-
tów niedookreœlonych, a wiêc wyra¿onej w art. 2
konstytucji zasady okreœlonoœci przepisów pra-
wa. Nakaz okreœlonoœci przepisów nie wyklucza
jednak stosowania w systemie prawnym klauzul
generalnych i pojêæ nieostrych, a wiêc zwrotów
niedookreœlonych. Jak trafnie trybuna³ stwierdzi³
w orzeczeniu z 6 listopada 1991 r., pos³ugiwania
siê w prawie pojêciami nieostrymi nie mo¿na
a priori traktowaæ jako uchybienia legislacyjnego,
czêsto bowiem skonstruowanie okreœlonej normy
prawnej przy ich pomocy stanowi jedyne roz-
s¹dne wyjœcie. Na stra¿y w³aœciwego stosowania
takiej normy stoj¹ przede wszystkim normy pro-
cesowe, nakazuj¹ce wskazanie przes³anek, jakie
leg³y u podstaw stosowania w konkretnej sprawie
normy prawnej skonstruowanej z u¿yciem tego
rodzaju nieostrego pojêcia. Trzeba przy tym do-
daæ, ¿e konkretyzacja zwrotów niedookreœlonych
nastêpuje ka¿dorazowo w procesie zastosowania
prawa przez organy je stosuj¹ce, z uwzglêdnie-
niem podstawowych zasad prawa, ogólnosyste-
mowych wartoœci i standardów konstytucyjnie
chronionych.

W opracowanym przez Komisjê Ustawodawcz¹
projekcie ustawy zaproponowano ograniczenie
zakresu wstêpnego badania wniosku o zezwole-
nie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialno-
œci karnej wy³¹cznie do kwestii braków formal-
nych standardowych. Kwestia ewentualnej bez-
zasadnoœci takiego wniosku czy te¿ nawet oczywi-
stej bezzasadnoœci takiego wniosku wed³ug pro-
jektu mia³aby byæ badana przez w³aœciwy s¹d
dyscyplinarny, czyli nie przez prezesa s¹du dys-
cyplinarnego, lecz przez w³aœciwy s¹d dyscypli-
narny. W ocenie ministra sprawiedliwoœci przed-
stawiona zmiana art. 80 §2b ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych stanowi jedynie
proste dostosowanie systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, bez pog³êbionej
analizy skutków takiego zabiegu legislacyjnego,
a w czêœci, mo¿na powiedzieæ, bez potrzeby takie-
go zabiegu legislacyjnego. Skutkiem zmiany bê-
dzie bowiem ograniczenie zakresu wstêpnego ba-
dania wniosku o zezwolenie na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej i jednoczesne ograni-
czenie kompetencji prezesa s¹du dyscyplinarne-
go przez odebranie mu uprawnieñ w zakresie od-
mowy przyjêcia wniosku po stwierdzeniu, ¿e jest
on oczywiœcie bezzasadny.

Trzeba podkreœliæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny,
dokonuj¹c rozstrzygniêcia, nie kwestionowa³
klauzuli oczywistej bezzasadnoœci, a jedynie od-
rzuci³ mo¿liwoœæ uwzglêdniania w ramach tej
klauzuli sytuacji, w której do stwierdzenia oczy-
wistej bezzasadnoœci dochodzi w drodze zasadni-
czej wyk³adni prawa. W zwi¹zku z tym ten sposób
wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
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o charakterze interpretacyjnym przez ca³kowite
odst¹pienie od tej klauzuli wydaje siê byæ roz-
wi¹zaniem zbyt daleko id¹cym. Proponowana re-
gulacja usuwa bowiem z systemu istotny element
przepisu, a nie tylko pewn¹ normê prawn¹,
ukszta³towan¹ poprzez jego wyk³adniê. Mówi¹c
inaczej, trybuna³ nie stwierdzi³, ¿e prawo prezesa
s¹du dyscyplinarnego od odmowy przyjêcia
wniosku jest niekonstytucyjne. Nie stwierdzi³ te¿,
¿e prawo odmowy przyjêcia wniosku na podsta-
wie oceny oczywistej bezzasadnoœci jest niekon-
stytucyjne. Prezes s¹du dyscyplinarnego, wed³ug
trybuna³u, zgodnie z konstytucj¹ mo¿e odmówiæ
przyjêcia wniosku, je¿eli ocenia, ¿e ten wniosek
jest oczywiœcie bezzasadny, w ramach swojej oce-
ny interpretacji klauzuli generalnej. Dopiero wte-
dy staje siê to niekonstytucyjne, je¿eli siê okazuje,
¿e prezes s¹du dyscyplinarnego, dekoduj¹c oczy-
wist¹ bezzasadnoœæ wniosku, próbuje dokony-
waæ zasadniczej wyk³adni ustawy. I to jest pro-
blem, jaki widzi Trybuna³ Konstytucyjny i jaki po-
strzega jako problem konstytucyjny. I stwierdza,
¿e dopiero wtedy, kiedy dzieje siê tak, ¿e prezes
s¹du dyscyplinarnego odmawia przyjêcia wnios-
ku o ochronie immunitetu, a równoczeœnie, pró-
buj¹c okreœliæ, czy wniosek jest oczywiœcie bezza-
sadny, czy nie jest oczywiœcie bezzasadny, doko-
nuje przy tym zasadniczej wyk³adni ustawy, ma-
my problem zwi¹zany z brakiem konstytucyjno-
œci tego przepisu. A je¿eli okazuje siê, ¿e stwier-
dzenie, i¿ wniosek jest oczywiœcie bezzasadny, nie
wymaga zasadniczej wyk³adni ustawy, wtedy we-
d³ug trybuna³u taki przepis jest zgodny z konsty-
tucj¹. Czyli projekt idzie dalej, ni¿ to wynika z po-
trzeby okreœlonej przez Trybuna³ Konstytucyjny.

W zwi¹zku z tym, podsumowuj¹c, pragnê
stwierdziæ, ¿e z uwagi na podniesione w¹tpliwoœci
projekt ustawy w wersji przedstawionej przez pro-
jektodawców nie mo¿e zyskaæ akceptacji ministra
sprawiedliwoœci. Wymaga on bowiem g³êbszej
analizy, z uwzglêdnieniem problemów, które
wczeœniej przedstawi³em, oraz ewentualnie doko-
nania pewnych modyfikacji uwzglêdniaj¹cych
wyniki tej analizy. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

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,
oczywiœcie zwi¹zane z omawianym punktem po-
rz¹dku obrad.

Pan marsza³ek Romaszewski chce zadaæ takie
pytanie.

Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, chcia³bym siê zorientowaæ,
ile w ogóle takich spraw dyscyplinarnych siê to-
czy przeciwko sêdziom. Ile takich wniosków jest
sk³adanych i ile ich jest odrzucanych jako bez-
zasadne? Bo to te¿ ma pewne znaczenie, czy mó-
wimy o jednym przypadku, czy mówimy o czymœ,
co zarzuci³oby s¹dy dyscyplinarne jakimiœ zu-
pe³nie bezzasadnymi sprawami, czy mówimy po
prostu o jakichœ ambicjach œrodowiska sê-
dziowskiego.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

W tej chwili nie jestem w stanie podaæ tej liczby.
(Senator Zbigniew Romaszewski: A to szkoda.)
Oczywiœcie jest to do ustalenia, do wyjaœnienia

i mo¿e byæ podane. Na pewno nie jest tego bardzo
du¿o. Mo¿emy mówiæ o kilkunastu, ewentualnie
kilkudziesiêciu…

(Senator Piotr Zientarski: Prezes bêdzie odci¹¿o-
ny.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: A to obci¹¿e-
nie s¹du dyscyplinarnego co spowoduje?)

Jednak tu nie chodzi o samo…
(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie,

o co chodzi?)
Nie chodzi tu z pewnoœci¹ o obci¹¿enie s¹du

dyscyplinarnego ani prezesa s¹du dyscyplinarne-
go. Chodzi o pewn¹ zasadê. Chodzi…

(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o to, by od-
ci¹¿yæ.)

No tak, generalnie chodzi³oby o odci¹¿enie
prezesa, z pewnoœci¹, natomiast nie o to, by
s¹d… Chodzi o pewn¹ zasadê, wed³ug której, je-
¿eli z pewn¹ funkcj¹ zwi¹zane jest bardzo du¿e
ryzyko – ca³kowicie oczywiœcie bezzasadnych,
czyli zupe³nie pozbawionych jakichkolwiek ra-
cjonalnych, rozs¹dnych podstaw – prób po-
ci¹gania do odpowiedzialnoœci za decyzje podej-
mowane w imperium funkcjonariusza publicz-
nego, to nie powinno to prowadziæ do zbyt ³atwe-
go procedowania tego rodzaju wniosków. Gdyby
nawet tu okaza³o siê, ¿e taki wniosek, który jest
oczywiœcie bezzasadny, jest jeden, mo¿e te¿ byæ
ich dwa czy siedem, a wiêc te¿ bardzo ma³o, to
nie ma to wiêkszego znaczenia; chodzi o to, aby
obowi¹zywa³y pewne jasne, czytelne regu³y,
które mówi¹, ¿e bez istotnej potrzeby, bez praw-
dziwej potrzeby nie powinno siê sk³adaæ tego ro-
dzaju wniosków.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

W jakiœ sposób likwiduje siê prawo obywatela
do tego rodzaju skargi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: Nie…)

To ja jednak by³bym zwolennikiem tego, aby ra-
czej rozszerzaæ, ni¿ zawê¿aæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

Z pewnoœci¹ nie, poniewa¿ równoczeœnie prze-
pis, który nie jest tu omawiany, przepis art. 80
w dalszej czêœci mówi o tym, ¿e wówczas, je¿eli
prezes s¹du dyscyplinarnego odmawia przyjêcia
wniosku, poniewa¿ stwierdza braki formalne, co
tutaj nas nie bardzo interesuje, albo stwierdza, ¿e
wniosek jest oczywiœcie bezzasadny, to na tak¹
decyzjê prezesa s³u¿y za¿alenie do s¹du dyscypli-
narnego. A wiêc jest prawo do kontroli s¹dowej.
Czyli ostatecznie, finalnie nie jest to jednoosobo-
wa decyzja prezesa, tylko w razie za¿alenia spra-
wa kontrolowana jest przez s¹d dyscyplinarny
w sk³adzie trzech sêdziów.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma ju¿ wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: Dziêkujê.)
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. Wnioski legislacyjne mog¹ obejmo-
waæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich
niezbêdne konsekwencje.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Zientarskiego. Nastêpny bêdzie pan Piotr £ukasz
Andrzejewski.

Zapraszam, Panie Senatorze. Dziesiêæ minut
do dyspozycji.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek, na pewno zmieszczê siê
w dwóch minutach.

Chcê powiedzieæ, ¿e pewne argumenty, które
przedstawi³ pan minister, na pewno zas³uguj¹ na
powa¿ne rozwa¿enie, bo byæ mo¿e faktycznie ini-
cjatywa posz³a trochê za daleko, to znaczy obej-
muje jakby trochê wiêcej ni¿ to, co wynika z orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Jednak, ¿e

tak powiem, coœ tu na rzeczy jest. My przyjêliœmy
tak¹ zasadê, ¿e wykonujemy orzeczenia trybuna-
³u i przekazujemy inicjatywy do Sejmu nie tylko
po to, ¿eby zainicjowaæ dyskusjê, ale tak¿e ¿eby
problem, który my widzimy, móg³ zostaæ, ¿e tak
powiem, poddany równie¿ obróbce legislacyjnej
w Sejmie. I byæ mo¿e tam pojawi¹ siê te¿ inne ini-
cjatywy, które nieco tê nasz¹ inicjatywê zmieni¹.
W ka¿dym razie wydaje siê, ¿e kierunek, któryœmy
tutaj nadali, jest co do zasady w³aœciwy. Tym bar-
dziej ¿e – i bardzo istotne pytanie zada³ tutaj pan
marsza³ek – skoro nie ma tak wielu tych oczywi-
œcie bezzasadnych wniosków o uchylenie immu-
nitetu, to i to rozwi¹zanie nie bêdzie zbytnim ob-
ci¹¿aniem s¹du, który w trzyosobowym sk³a-
dzie… Byæ mo¿e nawet to w³aœnie ograniczy te
ewentualne za¿alenia na zarz¹dzenia prezesa.
Prawda? Tak ¿e myœlê, ¿e chyba nie ma tu za bar-
dzo o co kruszyæ kopii – tak mnie siê w ka¿dym ra-
zie wydaje – zw³aszcza ¿e idea wynikaj¹ca z orze-
czenia trybuna³u, któr¹ myœmy zrealizowali, jest
taka, ¿eby ograniczyæ to swoiste imperium preze-
sa, jeœli chodzi o kontrolê, i poprowadziæ to w kie-
runku poszerzenia uprawnieñ, praw obywatel-
skich. Bo inna jest sytuacja, jeœli sprawê rozpoz-
naje komplet, s¹d, a inna sytuacja, kiedy robi to
prezes jednoosobowo.

Chcia³bym jednak, korzystaj¹c z okazji, z³o¿yæ
jednoczeœnie poprawkê, poniewa¿ w trakcie na-
szego dalszego przemyœliwania nad t¹ inicjatyw¹
uznaliœmy, ¿e – jak to zreszt¹ wynika z naszego re-
gulaminu – inicjatyw¹ ustawodawcz¹ obj¹æ nale-
¿y nie tylko orzeczenie trybuna³u, ale równie¿ nie-
zbêdne konsekwencje wynikaj¹ce z tego orzecze-
nia. I tu niezbêdn¹ konsekwencj¹ jest w³aœnie
zmiana ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojsko-
wych. Dlatego te¿ powinna nast¹piæ zmiana tytu-
³u ustawy: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych.

Ponadto w art. 1a dodaje siê, ¿e art. 30 §5 pra-
wa o ustroju s¹dów wojskowych otrzymywa³by
brzmienie: „Je¿eli wniosek o zezwolenie na po-
ci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej
nie odpowiada warunkom formalnym pisma pro-
cesowego okreœlonym w kodeksie postêpowania
karnego, prezes s¹du dyscyplinarnego odmawia
jego przyjêcia. Na zarz¹dzenie o odmowie przyjê-
cia wniosku przys³uguje za¿alenie do s¹du dys-
cyplinarnego w³aœciwego do rozpoznania wnios-
ku”. Poprawka wynika z tego, ¿e ta kwestia nie
by³a uregulowana w prawie o ustroju s¹dów woj-
skowych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Dziêkujê
bardzo.

I zapraszam na mównicê pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego. Bardzo proszê.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Popieram tê inicjatywê i nie mogê siê zgodziæ

z argumentacj¹ ministra sprawiedliwoœci przed-
stawion¹ Wysokiemu Senatowi. Tu rzeczywiœcie
chodzi o zasady, jednak widocznie mamy z mini-
s t rem sprawied l iwoœc i inne zasady . Ja
chcia³bym broniæ tej zasady i procedury, których
jako obroñca praw cz³owieka przestrzegam. Mia-
nowicie zawsze walczy³em z wstêpn¹ inkwizycyj-
noœci¹ dopuszczalnoœci sk³adania wniosków.
Czym innym jest orzecznictwo merytoryczne –
tam rzeczywiœcie jest droga zasadniczej wyk³a-
dni prawa – ale czym innym jest sytuacja, gdy
prezes czy kolega tego, kogo dotyczy prawo kar-
ne, a wiêc niejako kolega z jednej korporacji,
uniemo¿liwia w trybie inkwizycyjnym orzeczni-
ctwo s¹du dyscyplinarnego, kieruj¹c siê jakimœ
swoim subiektywnym przekonaniem. To nie ma
nic wspólnego z tym ca³ym uzasadnieniem,
o którym tutaj mówi³ pan minister sprawiedliwo-
œci. Na etapie kontroli wstêpnej, kontroli antycy-
pacyjnej, dopuszczaj¹cej wniosek, jest kontrola
formalna. Widaæ z tego, co to jest kontrola for-
malna, a co to jest kontrola merytoryczna. Mery-
toryczne jest orzecznictwo, które wymaga wyk³a-
dni, wyk³adnia zaœ wymaga przynajmniej pewne-
go zakresu domniemania kontradyktoryjnoœci.
A tu chodzi o odebranie obywatelowi samego pra-
wa, wobec poprawnoœci formalnej, o odebranie
posiadanego prawa… Bo tak jak jest prawo sk³a-
dania petycji, tak samo jest prawo z³o¿enia takie-
go wniosku. Obywatel przecie¿ nie sk³ada go do
s¹du, on sk³ada go do organu orzeczniczego, któ-
ry jest do tego kompetentny i który jest s¹dem
dyscyplinarnym. Tak ¿e tu pomyliliœmy chyba
etapy dotycz¹ce tego, o czym mówimy. Bo oto na-
gle eliminuje siê w ogóle etap dopuszczalnoœci
z³o¿enia takiego wniosku! Wydaje mi siê wiêc, ¿e
za daleko posuwamy tutaj ochronê statusu sê-
dziego. Có¿, to jest dla mnie nawet w pewnym
sensie zrozumia³e po skandalicznej uchwale
z 20 grudnia 2007 r., uchwale, co tu du¿o mówiæ,
stronniczej, w której solidarnoœæ orzekaj¹cych
sêdziów z przestêpcami w togach ze stanu wojen-
nego – co po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyj-
nego jest ewidentne – jest zadziwiaj¹ca! Ale nie
bêdê kontynuowa³ tego tematu.

W zwi¹zku z tym wszystkim jestem za przyjê-
ciem tej inicjatywy. Bo bez niej rozminiemy siê
chyba w sposobach rozumienia tego, co jest dzi-
siaj prawem nie tylko do wyst¹pienia z petycj¹, ale
w ogóle prawem do z³o¿enia wniosku. Bo co, to nie
wolno nam z³o¿yæ wniosku do merytorycznego
s¹du? Nawet je¿eli wniosek jest nies³uszny, to do-
magajmy siê, by to s¹d merytorycznie zinterpreto-
wa³ klauzulê generaln¹. Bo j¹ mo¿na bardzo do-
wolnie stosowaæ, w zale¿noœci od swego widzimi-
siê, wed³ug starej zasady, ¿e to zale¿y od tego, ja-

kie sêdzia ma upodobania i jakie akurat ma mo¿-
liwoœci. No a sêdzia te¿ jest cz³owiekiem, nie jest
organem nieomylnym, nie jest komputerem.

Popieram tê inicjatywê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Zbigniewa Cicho-

nia. Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja muszê siê te¿, wraz z autorami, podpisaæ

pod tym wnioskiem, i to z przyczyn zasadniczych.
Bo nie mo¿emy dopuszczaæ do sytuacji, ¿eby
w demokratycznym pañstwie prawa sprawa tak
wa¿ka jak kwestia odpowiedzialnoœci dyscypli-
narnej sêdziego, ewentualnie kwestia uchylenia
mu immunitetu sêdziowskiego… A przecie¿ ten
immunitet ma s³u¿yæ nie czemu innemu jak nie-
zawis³oœci sprawowanego urzêdu, i to niezawis³o-
œci w dwóch aspektach: po pierwsze, niezale¿no-
œci od stron postêpowania, a po drugie, niezawis-
³oœci od ró¿nego rodzaju instytucji, które czasami
maj¹ w pañstwie rolê dominuj¹c¹, wrêcz prze-
mo¿n¹ – instytucji typu aparat represji czy aparat
œcigania.

No i przecie¿ nie na darmo przyczynkiem do te-
go w³aœnie wniosku, tej inicjatywy ustawodaw-
czej, by³o orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
zapad³e na tle wyroku S¹du Najwy¿szego wydane-
go w kwestii odpowiedzialnoœci sêdziów za z³ama-
nie kardynalnej zasady prawa karnego, czyli lex
retro non agit. Pos³u¿enie siê tutaj przez S¹d Naj-
wy¿szy formu³¹ oczywistej bezzasadnoœci takiego
wniosku stanowi przyk³ad – nie wiem, jak to ele-
gancko uj¹æ, ¿eby nikogo nie obraziæ – pewnego
rodzaju, tak jak tu mi pan senator podpowiada,
stronniczoœci i chyba Ÿle pojêtej solidarnoœci kor-
poracyjnej, kiedy to rzeczywiœcie sêdziowie S¹du
Najwy¿szego wyszli z za³o¿enia, ¿e w owym czasie,
w okresie panowania systemu komunistycznego,
nie by³o wpisanej zasady lex retro non agit, gdy
chodzi o prawo karne, do konstytucji, a zatem nie
mo¿na im postawiæ zarzutu naruszenia tej zasa-
dy. Zapomnieli o jednym, o tym, ¿e ta zasada obo-
wi¹zywa³a ju¿ od czasów rzymskich, nie musia³a
byæ nawet nigdzie wpisywana, do ¿adnych kodek-
sów czy konstytucji, ona by³a po prostu podsta-
wowym elementem kultury prawnej naszego krê-
gu cywilizacyjnego.

Je¿eli dochodzi do tego, ¿e sêdziowie S¹du Naj-
wy¿szego o tym nie pamiêtaj¹ i konieczna jest in-
gerencja Trybuna³u Konstytucyjnego, który do-
konuje wyk³adni tego niefortunnego art. 80 §2b
w ten sposób, ¿e stwierdza, ¿e by³by on niekonsty-
tucyjny, gdyby by³ rozumiany w ten sposób, ¿e
oczywista bezzasadnoœæ wniosku o zezwolenie na
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poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci kar-
nej obejmuje tak¿e zagadnienie wymagaj¹ce za-
sadniczej wyk³adni ustawy, to có¿ nam pozostaje
innego. Nie pozostaje nic innego, tylko wykonaæ
ten wyrok i doprowadziæ do uniemo¿liwienia ist-
nienia w przysz³oœci takich orzeczeñ, z którymi
chyba ¿aden uczciwie myœl¹cy cz³owiek nie jest
siê w stanie zgodziæ.

W zwi¹zku z tym konieczna jest ingerencja,
któr¹ podj¹³ Senat. Uwa¿am, ¿e s³u¿y to zape-
wnieniu elementarnego prawa strony, jakim jest
przecie¿ prawo do s¹du. Nie mo¿na pozbawiaæ
strony tego¿ prawa i pozostawiaæ jedynie w gestii
prezesa s¹du dyscyplinarnego orzeczenia, czy
wnioskowi zostanie nadany dalszy bieg, czy te¿
nie. By³oby to zbyt daleko id¹ce ograniczenie pra-
wa do s¹du, które jest przecie¿ gwarantowane nie
tylko w art. 45 naszej konstytucji, ale równie¿
w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Dlatego w pe³ni solidaryzujê siê z kolegami, którzy
przede mn¹ wystêpowali, i podtrzymujê ten wnio-
sek, tê inicjatywê ustawodawcz¹.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Zientarski.
Zamykam dyskusjê.
(Senator Piotr Zientarski: Mam wniosek for-

malny.)
Bardzo proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek, uprzejmie proszê, aby pani
marsza³ek skierowa³a ten projekt do komisji i zo-
bowi¹za³a komisjê do jego rozpatrzenia, tak aby
by³o mo¿liwe g³osowanie nad tym projektem na
tym posiedzeniu Senatu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by siê ustosun-

kowaæ do przedstawionych wniosków?
Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

Wnioski, które zosta³y zg³oszone przez pana se-
natora Zientarskiego, s¹ oczywiste i gdyby na-
st¹pi³o dalsze procedowanie, to nale¿y uzupe³niæ
projekt ustawy o te wnioski.

Ja tylko dla wyjaœnienia chcia³bym jeszcze po-
wiedzieæ, ¿e w stanowisku ministra sprawiedliwo-
œci w ¿aden sposób nie odnoszê siê do problemu
orzeczenia S¹du Najwy¿szego z 2007 r. To rzeczy-
wiœcie ono sta³o siê przyczyn¹ tego, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny musia³ siê zaj¹æ tym, czy w ogóle
wolno oceniaæ w ramach oczywistej bezzasadno-
œci instrumentem zasadniczej wyk³adni ustawy.
Trybuna³ powiedzia³, ¿e nie wolno. Je¿eli prezes
s¹du chce, badaj¹c oczywist¹ bezzasadnoœæ, oce-
niaæ materiê poprzez dokonywanie zasadniczej
wyk³adni ustawy, to tego mu robiæ nie wolno. Tyl-
ko tyle wynika z orzeczenia trybuna³u, nic wiêcej
z tego orzeczenia nie wynika. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

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

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, uznam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawiony wniosek.

Nie s³yszê g³osów sprzeciwu.
W zwi¹zku z tym trzecie czytanie odbêdzie siê

w bloku g³osowañ.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1193, a sprawozdanie komisji w druku
nr 1193S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji dotycz¹cego projektu ustawy.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym
posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r. rozpatrzy³y
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez
wnioskodawców projekt ustawy i wnosz¹ o jego
odrzucenie.

Wysoki Senacie, komisje uzna³y, i¿ projekt nie
zas³uguje na poparcie, a obecne brzmienie
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art. 132 §1 kodeksu postêpowania cywilnego jest
prawid³owe. Uzasadnienie projektu zmian zawie-
ra nie w pe³ni zasadne opinie. Chodzi o to, ¿e g³ó-
wny inicjator, przedstawiciel projektodawców,
pan senator Cichoñ, praktyk chce niejako wróciæ
do dawnej praktyki, do dawnej procedury, w sy-
tuacji gdy ju¿ istnieje praktyka dorêczania, obo-
wi¹zek dorêczania pism procesowych pomiêdzy
pe³nomocnikami profesjonalnymi.

Jako adwokat z wieloletnim sta¿em zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e jest to dla adwokata pewien
k³opot, ale nie zgodzê siê z tym, ¿e to w³aœnie po-
woduje przed³u¿enie postêpowania. Uwa¿am, ¿e
jest odwrotnie, ¿e istniej¹ca procedura przyspie-
sza postêpowanie, poniewa¿ – jak wiemy – z regu-
³y praktyka jest taka, ¿e wtedy sêdzia musi wy-
daæ zarz¹dzenie, wp³ywaj¹ pisma procesowe
wraz z za³¹cznikami, z ich kopiami do s¹du, nie
jest to za³atwiane niezw³ocznie, trafia to do sê-
dziego referenta b¹dŸ przewodnicz¹cego, prze-
wodnicz¹cy zarz¹dza dorêczenie i dopiero wtedy
siê to dorêcza, a czas biegnie. Tak ¿e wydaje siê,
¿e rozwi¹zanie, które ju¿ istnieje – mówiê o do-
tychczasowym rozwi¹zaniu – i które, jak powie-
dzia³em, nak³ada pewien dodatkowy obowi¹zek
na pe³nomocników, w moim przekonaniu uspra-
wnia postêpowanie i nie jest celowy powrót do
starej praktyki. St¹d takie stanowisko po³¹czo-
nych komisji. Dziêkujê.

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 wnios-
kodawcy upowa¿nili do ich reprezentowania pana
senatora Zbigniewa Cichonia.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ten¿e upowa¿niony.)
Ten¿e upowa¿niony do sprawozdawcy. Tak? To

zapraszam.
(Senator Piotr Zientarski: Przedstawiciel wnios-

kodawców.)
Proszê uprzejmie, proszê zadaæ pytanie, oczy-

wiœcie w ci¹gu jednej minuty.
(Senator Piotr Andrzejewski: Sprawozdawca do

sprawozdawcy.)

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Senatorze! Czy wziêliœcie pañstwo pod
uwagê…

(Senator Piotr Zientarski: Mikrofon, mikrofon.)
S³ychaæ czy nie?
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: S³ychaæ, s³y-

chaæ.)

(Senator Piotr Zientarski: Teraz tak.)
Czy wziêliœcie pañstwo pod uwagê pozytywn¹

opiniê Prokuratorii Generalnej, reprezentuj¹cej
przecie¿ interesy Skarbu Pañstwa, która w trosce
w³aœnie o te interesy stwierdzi³a, ¿e widzi zasa-
dnoœæ powrotu do poprzedniej regulacji prawnej,
albowiem obecna procedura nie tylko nie przy-
spiesza postêpowania, ale czêstokroæ je przed³u¿a
i wrêcz powoduje nieporozumienia? Zdarza siê
bowiem, ¿e pe³nomocnik strony przeciwnej siê
zmienia czy na przyk³ad dopiero siê zg³asza, jeœli
strona do tej pory wystêpowa³a bez pe³nomocni-
ka. W zwi¹zku z tym pe³nomocnik drugiej strony
niejednokrotnie nie wie o tym, ¿e zg³osi³ siê pe³no-
mocnik strony, która poprzednio nie mia³a profe-
sjonalnego pe³nomocnika, albo nie wie o tym, ¿e
pe³nomocnik siê zmieni³. I w praktyce zdarza siê –
ja sam jako adwokat praktyk mia³em do czynienia
z takimi sytuacjami – ¿e s¹d zwraca pismo proce-
sowe, bardzo czêsto nawet nie powiadamia, z ja-
kiego powodu, tylko wymienia odpowiedni arty-
ku³. I dopiero adwokat musi dochodziæ, wydzwa-
niaæ do s¹du czasami gdzieœ na drugim koñcu
Polski, i dowiadywaæ siê, jaka by³a przyczyna te-
go, ¿e s¹d raczy³ zwróciæ pismo, które on pos³a³ do
s¹du. Sekretarka, je¿eli jest uprzejma i ma czas,
to przez telefon poinformuje: panie mecenasie,
Kowalski, który poprzednio nie mia³ adwokata,
ju¿ teraz adwokata ma, w zwi¹zku z czym nale¿a³o
pos³aæ pismo równie¿ do niego, a do s¹du dorê-
czyæ dowód nadania. No to s¹ absurdy, naprawdê.

Albo inna sprawa, proszê pañstwa. Wystêpuje
czasami kilkunastu profesjonalistów…

(Senator Piotr Zientarski: To jest pytanie. Tak?)
Proszê?
(Senator Piotr Zientarski: Pytanie… To nie jest

dyskusja.)
No pytanie… Ja zarazem podajê argumentacjê

Prokuratorii Generalnej, moim zdaniem bardzo
wa¿k¹ i nieobojêtn¹. W koñcu ona reprezentuje
ogromne interesy maj¹tkowe Skarbu Pañstwa
i uzasadnia, ¿e to czêstokroæ mo¿e prowadziæ do
naruszenia tych interesów, bo pisma s¹ zwraca-
ne, a w tej sytuacji wnioski dowodowe s¹ oddala-
ne. Wiadomo, ¿e obowi¹zuje prekluzja proceso-
wa, przedstawicielowi Skarbu Pañstwa, czyli pro-
kuratowi Prokuratorii Generalnej, wyznacza siê
termin siedmiodniowy na z³o¿enie wszystkich
wniosków w piœmie. No ale on nie wiedzia³ o tym,
¿e po drugiej stronie naraz w³¹czy³ siê do sprawy
adwokat… No i wszystko przepad³o. Przecie¿ to s¹
sytuacje niedopuszczalne, sytuacje, które skut-
kuj¹ szkod¹ dla konkretnych stron, w tym przy-
padku szkodz¹ interesom Skarbu Pañstwa. Ja ce-
lowo podj¹³em argument, ¿e Prokuratoria Gene-
ralna jest za tym. Ju¿ nie mówiê o tym, ¿e i samo-
rz¹d radcowski, i samorz¹d adwokacki… Czyta-
³em opiniê…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, pytanie.)
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Pytanie moje jest takie: czy nie brano pod uwa-
gê tych wa¿kich argumentów, które przemawiaj¹
za tym, ¿eby w imiê prawa do rzetelnego procesu
przywróciæ poprzedni¹ procedurê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Te kwestie, Panie Senatorze, by³y przez pana
podnoszone równie¿ na posiedzeniu komisji. One
by³y rozwa¿ane. Sam z praktyki wiem, ¿e rzeczy-
wiœcie w wielu przypadkach jest tak, ¿e pe³no-
mocnik nie dzia³a od samego pocz¹tku, tylko zg³a-
sza siê w toku postêpowania. To jest bardzo czê-
sta sytuacja.

Mówiliœmy te¿ o tym, ¿e… Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci zobowi¹za³o siê do tego, aby spowo-
dowaæ, b¹dŸ za pomoc¹ zapisu w regulaminie,
b¹dŸ w innym akcie wewnêtrznym, a¿eby s¹d
w sytuacji, kiedy zg³asza siê pe³nomocnik, który
nie wystêpowa³ od samego pocz¹tku… S¹d ma
obowi¹zek zawiadomienia drugiego pe³nomocni-
ka. Bo w innym przypadku pe³nomocnik nie wie…
Jeœli nie wie, jeœli s¹d go nie zawiadomi³, to jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie mo¿e dorêczyæ pisma dru-
giej stronie. To jest zupe³nie zrozumia³e. Strona
nie mo¿e z tego tytu³u ponosiæ ¿adnych skutków
ujemnych.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo.)

Senator Zbigniew Cichoñ:

Jeszcze jedno pytanie. Panie Senatorze, dobrze
wiemy o tym, ¿e regulamin urzêdowania s¹dów
nie jest aktem prawa powszechnie obowi¹zuj¹ce-
go. W zwi¹zku z tym nie mo¿e…

Senator Piotr Zientarski:

Ale tu chodzi o… To jest obowi¹zek, który siê
nak³ada na sekretariat s¹du, na przewodni-
cz¹cych. O to chodzi. To nie musi byæ akt powsze-
chnie obowi¹zuj¹cego…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ale czy to jest wpro-
wadzone? Nie jest to wprowadzone. Na razie na
pewno nie jest, a dobrymi intencjami...)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dwóch prak-
tyków dyskutuje…)

My na ten temat rozmawialiœmy. Taka sytua-
cja… Strona nie mo¿e ponieœæ uszczerbku z tego
powodu, i¿ nie wie, ¿e w toku postêpowania zg³osi³
siê drugi pe³nomocnik. On czêsto nie zawiadamia
strony o tym, ¿e siê zg³osi³. Tak ¿e to jest…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Ale na razie ponosi…
Chodzi o sytuacjê tu i teraz.)

No nie mo¿e…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê,

dziêkujê… Panowie…)
Skoro strona nie wie, ¿e pe³nomocnik dzia³a,

nie mo¿e mu dostarczaæ pism.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Z sali s¹dowej do sali plenarnej…
Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do

reprezentowania równie¿ pana senatora Zbignie-
wa Cichonia.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-
nie panu senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi?

Pan senator Zientarski nie chce?
(SenatorPiotrKaleta:Gdzie siê tak ³adnieopali³?)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Zientarski: To nie jest na temat.)
To nie jest na temat…
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Bardzo proszê, pan minister Grzegorz Wa³ejko.

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Tym razem zgodzê siê z panem senatorem Zien-

tarskim. W zwi¹zku z tym, ¿e siê zgadzam, nie bê-
dê powtarza³ tej argumentacji.

Dwie kwestie. Pierwsza jest taka. Kodeks po-
stêpowania cywilnego to nie jest ustawa, któr¹
mo¿na sobie zmieniaæ co kilka miesiêcy w jednym
i tym samym miejscu, je¿eli nie stwierdza siê…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Na ka¿dym po-
siedzeniu, Panie Ministrze…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Niemal na ka¿dym
posiedzeniu zmieniamy…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panowie...)
Ale nie dotyczy to ci¹gle tych samych przepi-

sów. A tutaj mamy do czynienia ze zmian¹ tego
samego przepisu przywracaj¹c¹ jego poprzednie
brzmienie po niezbyt d³ugim czasie funkcjonowa-
nia. To jest argument doœæ istotny, który zre-
szt¹… S³usznie, ¿e panowie o tym mówicie, a jesz-
cze bardziej s³uszne jest mówienie o tym, jeœli do-
tyczy to dok³adnie tego samego przepisu.

Drugi argument, który pierwotnie pojawia³ siê
w uzasadnieniu tej propozycji, jest taki, ¿e istnieje
pewna trudnoœæ organizacyjna, je¿eli chodzi o do-
rêczanie wpisu przez pe³nomocników profesjo-
nalnych. To w zasadzie nie jest argument, to jest
kwestia organizacji pracy kancelarii pe³nomocni-
ków. A zatem nie mo¿na, mogê tak powiedzieæ,
zmieniaæ przepisu, który z pewnoœci¹ prowadzi do
przyspieszenia postêpowania, tylko dlatego, ¿e
eliminuje to, o czym mówi³ pan senator Zientar-
ski, czyli koniecznoœæ zorganizowania dodatko-
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wego dorêczenia pism przez s¹d. Nie mo¿na te¿
nie zwróciæ uwagi na to, o czym mówi³ pan senator
Cichoñ. W czasie posiedzenia komisji mówiliœmy
o sposobie zapobie¿enia temu niekorzystnemu
zjawisku. Jest to tylko kwestia interwencji na od-
powiednim poziomie legislacyjnym. Rzeczywiœcie
jest zbyt ma³o czasu, aby w ci¹gu tych bodaj¿e
dwóch tygodni wypracowaæ jasne i ostateczne
stanowisko legislacyjne, ale propozycja, by
w przypadkach, kiedy nie wiadomo, czy wst¹pi³
do sprawy pe³nomocnik… Propozycja, aby uregu-
lowaæ sytuacjê wynikaj¹c¹ z tej okolicznoœci, jest
jak najbardziej godna rozwa¿enia. Z tym ¿e taka
sytuacja nie wystêpuje a¿ tak czêsto. Proszê zwró-
ciæ uwagê, ¿e nie jest tak, i¿ wst¹pienie pe³nomoc-
nika zawsze odbywa siê wobec zupe³nej niewiedzy
o tym fakcie drugiej strony, czyli drugiego pe³no-
mocnika. Je¿eli w trakcie procesu wstêpuje
pe³nomocnik, to zwykle dzieje siê to w taki spo-
sób: on przy okazji, to znaczy najczêœciej, sk³ada
jakieœ pismo procesowe, które on w³aœnie ma obo-
wi¹zek dorêczyæ pe³nomocnikowi, który ju¿ dzia-
³a. I dziêki temu ten dzia³aj¹cy pe³nomocnik ju¿
wie, ¿e pojawi³ siê pe³nomocnik drugiej strony.
Zatem ta wiedza pojawia siê ju¿ na tym etapie. To
jednak nie wyklucza sytuacji, ¿e nie ma… Bo kie-
dy pe³nomocnictwo zostaje z³o¿one i nie ma ¿a-
dnego…Rzecz jasna, ¿e mo¿e nie wiedzieæ. To jest
problem do rozwi¹zania, ale nie w taki sposób, nie
poprzez powrót do poprzedniej regulacji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pozostaæ na miejscu. Proszê siê

nie przejmowaæ, kodeks drogowy równie czêsto
jest zmieniany…

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane oczywiœcie z omawianym punktem po-
rz¹dku 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.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego. Do dyspozycji ma pan

dziesiêæ minut. Nastêpny jest pan senator Zbi-
gniew Cichoñ, równie¿ dziesiêæ minut.

Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
To, o czym mówi³ pan minister, by³oby dobr¹

dyrektyw¹, gdyby by³o stosowane w praktyce.
Niemal na ka¿dym posiedzeniu nowelizujemy ko-
deksy. To p¹czkowanie kodeksów, kilkadziesi¹t
poprawek w ci¹gu ka¿dej kadencji… To jest pro-
ces, którego istnienie trzeba stwierdziæ. Nie bêdê
jednak go ocenia³, bo musia³aby byæ to bardzo
ostra ocena.

Przedmiotem tego przepisu, którego dotyczy
inicjatywa legislacyjna senatorów, jest ochrona
przede wszystkim ekonomii procesowej, kontra-
dyktoryjnoœci i wiedzy stron. S³usznie wychodzi-
my od przes³anki, ¿e strona nie mo¿e ponosiæ u-
szczerbku, ale w toku p¹czkowania tego kodeksu
dodano do s³usznej zasady, stosowanej przez in-
nych, tak¿e przeze mnie, d³ugoletniego adwokata
praktycznie wykonuj¹cego zawód, przepis, ¿e pis-
ma, do których nie do³¹cza siê dowodu dorêczenia
albo dowodu wys³ania przesy³ki, podlegaj¹ zwro-
towi bez wzywania do usuniêcia tego braku.
W zwi¹zku z tym dano s¹dowi sankcjê, która po-
zwala mu za³atwiæ statystycznie numer i wstrzy-
maæ, kosztem stron, rozpoznanie sprawy. Sêdzie-
go to nie obchodzi, sêdzia nie jest rozliczany z cza-
su, a liczba za³atwionych numerków wzrasta. Ma
on poczucie, ¿e to zosta³o dope³nione, zwraca pis-
mo, nie informuje, ¿adna strona o tym nie wie,
a pismo nie wywo³uje skutków prawnych. Prakty-
cznie taki jest tego sens.

Dotychczas by³o tak, ¿e strony i tak bezpoœre-
dnio dorêcza³y sobie… Ja, wnosz¹c pismo, pisa-
³em: dorêcza siê taki a taki odpis. Nawet je¿eli nie
wykona³em tego w taki sposób, ¿e miêdzy mn¹
a innym… Nawet jeœli nie dorêczy³em dowodu…
S¹ dwa skutki, to wywo³uje skutek dla s¹du, ale
nie wywo³uje skutku dla strony przeciwnej, nie
zawiesza, nie blokuje ca³ego postêpowania s¹do-
wego. Chyba tylko dla wygody sêdziego jest ten
przepis, przeciwko stronom. W zwi¹zku z tym do-
³¹cza siê tutaj element, który tak naprawdê jest
przeciwko ekonomii procesowej, uniemo¿liwia
w zasadzie kontynuacjê tego procesu, przed³u¿a
niepomiernie sam kontradyktoryjny proces
przedstawiania argumentów, zg³aszania dowo-
dów, dzia³ania s¹du i ca³ej procedury, jak równie¿
powoduje uszczerbek dla strony, zw³aszcza tej,
która wystêpuje bez adwokata. No, chyba tylko
taki skutek ten przepis wywo³a³, jest to jeszcze je-
dno superfluum legislacyjne, który opóŸnia pra-
cê, dzia³ania s¹du. Dlatego celem jest przede
wszystkim wykreœlenie tego zdania. Kiedy nie by-
³o tego przepisu, tego jednego z p¹czków legisla-
cyjnych, który zosta³ tutaj w pewnym momencie
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dodany, s¹dy funkcjonowa³y du¿o lepiej. Dlatego
te¿ zmierzam do tego… To rodzi takie skutki jak
niewykonanie w³aœciwego obowi¹zku, który jest
zapisany w ustawie. Nie musi byæ sankcji w po-
staci zwracania pisma bez informowania stron.
Zwraca siê adwokatowi… W zwi¹zku z tym jedna
i druga strona ponosz¹ uszczerbek, proces eko-
nomii procesowej ponosi uszczerbek, strony po-
nosz¹ uszczerbek w zakresie precyzji obrony ich
praw. Przecie¿ one o tym nie wiedz¹. Adwokat mo-
¿e i jest ubezpieczony…

Je¿eli pismo nie wywo³a skutków prawnych,
a jest jakiœ termin prekluzyjny, to postêpowanie
jest zawieszone. No, to jest ewidentnie zabloko-
wanie postêpowania s¹dowego, taki kij w szpry-
chy. Jest to spowodowane tak¹ a nie inn¹ dezyn-
woltur¹ formaln¹ dan¹ w rêce sêdziemu. To jest
jeszcze jeden element przerostu formy nad tre-
œci¹, przes³ankê merytoryczn¹ zastêpuje siê ne-
gatywn¹ przes³ank¹ formaln¹, stosowan¹ bez
wiedzy stron. Oczywiœcie nie trzeba wzywaæ do
dorêczenia, bo je¿eli adwokat, a jest to osoba zau-
fania publicznego, pisze, ¿e dorêczy³ to stronie
drugiej i s¹d nie musi wzywaæ – a nigdzie nie jest
powiedziane, ¿e musi wzywaæ – to jest to odpowie-
dzialnoœæ dyscyplinarna. Jako zastêpca rzeczni-
ka dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej,
którym by³em przez jedn¹ ca³¹ kadencjê, wiem
doskonale, bo zajmowa³em siê tylko kasacjami
przed S¹dem Najwy¿szym, ¿e przez rzeczników
dyscyplinarnych jest to – a je¿eli nie jest, to po-
winno byæ – bardzo rygorystycznie stosowane. To
jest kwestia dobrych obyczajów, wynika to rów-
nie¿ z zasad kodeksu etyki zawodu adwokata.
W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e to zdanie nale¿y wy-
kreœliæ.

Dlatego te¿ sk³adam dwie poprawki… Wykreœl-
my to zdanie albo nadajmy temu przepisowi now¹
treœæ, ju¿ bez tego zdania, z której bedzie wynikaæ,
¿e w toku sprawy adwokaci, radcy prawni, rzecz-
nicy patentowi oraz radcy Prokuratorii General-
nej Skarbu Pañstwa dorêczaj¹ sobie nawzajem
pisma – nie, ¿e mog¹ dorêczaæ, tylko dorêczaj¹ –
bezpoœrednio za potwierdzeniem odbioru. „Bez-
poœrednio” oznacza równie¿ przez pocztê, nie
w potocznym jêzyku, a w jêzyku stosowanym i in-
terpretowanym w zakresie procedury cywilnej.
A wiêc dorêczaj¹ sobie nawzajem pisma bezpoœre-
dnio za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem
daty, z powiadomieniem s¹du, przed którym to-
czy siê postêpowanie – ze skutkiem dorêczenia.
Je¿eli tego nie zrobi¹, wprowadz¹ s¹d w b³¹d,
a wtedy ranga naruszenia dyscyplinarnego niepo-
miernie wzrasta. I myœlê, ¿e postêpowanie s¹dów
adwokackich w tej sprawie jest mniej liberalne –
znam procedurê rzeczników dyscyplinarnych, bo
by³em rzecznikiem dyscyplinarnym Naczelnej Ra-
dy Adwokackiej – ni¿ to, co zademonstrowano

w ramach s¹dów formalnych, czyli odrzucanie ze
wzglêdów dyskrecjonalnych i inkwizycyjnych, je-
¿eli chodzi o s¹dy dyscyplinarne w zakresie kor-
poracji sêdziowskich. Tak wiêc sk³adam albo jed-
n¹, albo drug¹ poprawkê, do uwzglêdnienia. Jest
to zasadne na gruncie praktycznym. To drugie
zdanie, dodane w trakcie powstawania jednego
z p¹czków, jest absolutnie zbêdne, blokuje inte-
res stron i ekonomiê postêpowania i w zwi¹zku
z tym myœlê, ¿e nale¿y je wykreœliæ.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo, Panie Senatorze.)

Sk³adam wniosek o nadanie tej inicjatywie w³a-
œnie takiej treœci. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Zbigniew Cichoñ, zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jako adwokat przywyk³em do tego, ¿e sprawy

siê czasami przegrywa po to, ¿eby je definitywnie
wygrywaæ. A mam tu na myœli zw³aszcza postêpo-
wanie przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu. Tak siê sk³ada, ¿e ¿eby tam
wygraæ, to najpierw w Polsce trzeba przegraæ. Dla-
tego, mimo ¿e w komisjach przegra³em, jeœli cho-
dzi o ten wniosek, pozwalam sobie go dalej broniæ
i dalej walczyæ.

Proszê pañstwa, chcia³bym odwo³aæ siê do
wspania³ego przedwojennego profesora procedu-
ry cywilnej, profesora Waœkowskiego, który
w bardzo cieniutkim podrêczniku, nie w takim jak
obecne podrêczniki, licz¹ce tysi¹ce stronic,
z orzecznictwem ró¿nych s¹dów, a zw³aszcza
S¹du Najwy¿szego, czêsto wzajemnie siê wyklu-
czaj¹cym, obecnie mamy takie podrêczniki… On
w tym króciutkim podrêczniku napisa³ jedn¹
m¹dr¹ rzecz: procedura cywilna ma s³u¿yæ wy-
³¹cznie jako narzêdzie sprawnego rozpoznawania
spraw. A to, co siê w tej chwili u nas dzieje z proce-
dur¹ cywiln¹, przemieni³o siê w wytrych, który
umo¿liwia s¹dom nierozpoznawanie spraw. Pro-
szê pañstwa, wszelkie regulacje, których czêœæ
ju¿ na szczêœcie uda³o nam siê uchyliæ w tej Izbie,
dotycz¹cych choæby odrzucania ró¿nego rodzaju
pism procesowych, zw³aszcza œrodków odwo³aw-
czych, je¿eli s¹ op³acone przez pe³nomocników
w niew³aœciwej wysokoœci, do tego zmierza³y. Do
tego zmierzaj¹ równie¿ rozwi¹zania dotycz¹ce tej-
¿e wymiany pism procesowych miêdzy pe³nomoc-
nikami, którzy s¹ profesjonalistami.

Proszê pañstwa, na czym polega ca³y dowcip?
Na tym, ¿e je¿eli nie zostanie do³¹czony dowód do-
rêczenia stronie przeciwnej, w³aœciwie pe³nomoc-
nikowi strony przeciwnej, pisma, to s¹d zwraca
pismo i tym samym sprawê mo¿e zakoñczyæ. Bo
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je¿eli da³ termin prekluzyjny, powiedzmy, ty-
dzieñ, na przedstawienia wszystkich twierdzeñ
i wniosków dowodowych, a pismo zosta³o zwróco-
ne, to znaczy, ¿e termin nie zosta³ dochowany.
I strona sprawê przegrywa. Wtedy sêdzia wydaje
bardzo szybko na przyk³ad wyrok oddalaj¹cy po-
wództwo, je¿eli to uchybienie by³o ze strony
pe³nomocnika powoda, no i koniec ze spraw¹. Tak
¿e to sprzyja temu, o czym mówi³ mój przedmów-
ca, pan senator Andrzejewski, ¿e s¹d ma, jak to
siê mówi trywialnie w praktyce, tak zwan¹ fajkê,
czyli sprawê za³atwion¹ bardzo szybko, bez wcho-
dzenia w meritum sprawy, bez g³owienia siê, jak¹
konstrukcjê prawn¹ zastosowaæ, jakie poczyniæ
ustalenia faktyczne, komu daæ wiar¹, komu od-
mówiæ. Czyli ten ca³y najbardziej ¿mudny proces
pracy sêdziowskiej…

Ja znam tê pracê dosyæ dobrze, bo jestem z tego
pokolenia, podobnie jak i moi przedmówcy, które,
¿eby zostaæ adwokatem, musia³o mieæ najpierw
skoñczone egzaminy sêdziowskie. W zwi¹zku
z tym znam ten warsztat i z jednej i z drugiej stro-
ny. No, niestety obecnie jest bardzo przykra ten-
dencja do takiego formalistycznego za³atwiania
spraw i czynienia z fachowych pe³nomocników
procesowych, jakimi s¹ adwokaci, radcowie pra-
wni, równie¿ prokuratorzy Prokuratorii General-
nej, przys³owiowych ch³opców do bicia, których
ustawia siê w k¹cie i wynajduje siê wszelkie mo¿-
liwe powody do tego, ¿eby nie rozpoznawaæ spra-
wy. A gdzie jest interes cz³owieka – ja nie broniê
tutaj interesów tych profesjonalistów, choæ tak
mog³oby siê wydawaæ na pierwszy rzut oka – gdzie
jest interes konkretnego cz³owieka, który przy-
chodzi ze swoj¹ ludzk¹ spraw¹ do s¹du, szukaj¹c
tam sprawiedliwoœci? No, oczywiœcie mo¿na od-
powiedzieæ tak jak jeden ze znakomitych sêdziów,
który móg³ sobie pozwoliæ na taki dowcip, bo rze-
czywiœcie by³ bardzo sprawiedliwym, uczciwym
sêdzi¹. Gdy mu prosty ch³op powiedzia³ „Panie
Sêdzio, ja myœla³em, ¿e tu znajdê sprawiedli-
woœæ”, on, który by³ bardzo prawym sêdzi¹, odpo-
wiedzia³ „proszê pana, my tu niestety wydajemy
tylko wyroki, a sprawiedliwy jest jedynie Pan
Bóg”. No ale nie chcia³bym, ¿eby tak, dos³ownie,
by³o w praktyce, jak¹ usi³uje siê narzuciæ s¹dom,
a któr¹ oczywiœcie s¹dy bardzo czêsto i ³atwo pod-
chwytuj¹. Zamiast rozpoznawaæ sprawê meryto-
rycznie mo¿na siê jej pozbyæ poprzez za³atwienie
jej w sposób czysto formalny i proceduralny i mo¿-
na siê nie natrudziæ, a mieæ w statystykach, dla
prezesa s¹du, dla w³asnego awansu, ¿e za³atwi³o
siê tyle a tyle spraw.

Dlatego, proszê pañstwa, maj¹c na uwadze te
wszystkie aspekty, o których równie¿ b¹dŸ co
b¹dŸ sama Prokuratoria Generalna, która repre-
zentuje interesy Skarbu Pañstwa, i to w bardzo
powa¿nych sprawach – przypomnê, ¿e wartoœæ

przedmiotu sporu musi wynosiæ bodaj¿e powy¿ej
70 tysiêcy z³, ¿eby prokuratoria reprezentowa³a
interesy Skarbu Pañstwa… No, nie mo¿emy do-
puszczaæ do takiej sytuacji, ¿e strona jest pozba-
wiona de facto dostêpu do s¹du, i to bardzo czêsto
bez swojej winy, na przyk³ad tylko i wy³¹cznie na
skutek tego, ¿e okaza³o siê, ¿e do postêpowania
w³¹czy³ siê adwokat, do strony, która wczeœniej
by³a bez adwokata. A wiêc nie by³o obowi¹zku do-
rêczania dla niej odpisu pisma, ale od momentu
w³¹czenia siê tego adwokata, o czym druga strona
nie wiedzia³a, taki obowi¹zek jest. I s¹dy zwracaj¹
wtedy…

Proszê pañstwa, apelowanie teraz do, nie wiem,
dobrej woli czy zdrowego rozs¹dku, czy do mini-
sterstwa, ¿eby wprowadzi³o okreœlone procedury
w ramach regulaminu wewnêtrznego urzêdowa-
nia s¹dów, to nie jest rozwi¹zanie, jakiego oczeku-
jemy, nie w demokratycznym pañstwie prawa.
Regulaminy nie s¹ Ÿród³em prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego i naruszenie regulaminu urzêdo-
wania s¹du na razie nie stanowi podstawy do z³o-
¿enia œrodka odwo³awczego. W zwi¹zku z tym nie
mo¿emy siê zdawaæ na dobr¹ wolê sêdziów, skoro,
jak widzimy, niestety doœwiadczenie uczy, ¿e ró¿-
nie z tym bywa. To jest kwestia tego, o czym mówi-
³em dwadzieœcia minut temu, ¿e nawet S¹d Naj-
wy¿szy niejednokrotnie takiej dobrej woli nie wy-
kazuje, podchodzi w sposób czysto formalistycz-
ny i stwierdza, ¿e na przyk³ad nie mo¿na w ogóle
poci¹gaæ do odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej,
wrêcz wszczynaæ postêpowania dyscyplinarnego
wobec sêdziów, którzy naruszyli elementarn¹ za-
sadê prawa karnego, ¿e lex retro non agit.

Przyk³ad: niedawne orzeczenie S¹du Najwy¿-
szego, kiedy w sprawie o przewlek³oœæ postêpowa-
nia s¹d stwierdzi³, ¿e owszem, postêpowanie jest
przewlek³e, ale ¿adnego odszkodowania nie za-
s¹dzi cz³owiekowi, który by³ chory na raka, a po-
stêpowanie o rentê trwa³o cztery lata, albowiem
nie wykaza³, jakiego rodzaju cierpienia natury
moralnej czy psychicznej by³y skutkiem owej
przewlek³oœci. Oczywiœcie jak z³o¿y³em skargê do
trybuna³u w Strasburgu, to na szczêœcie przed-
stawiciel naszego rz¹du bardzo szybko przedsta-
wi³ rozs¹dne rozwi¹zanie i zaproponowa³ wyp³atê
odszkodowania maksymalnego, w kwocie 20 ty-
siêcy z³. No, stanowisko trybuna³u i pytania, jakie
zosta³y postawione, ewidentnie wskazywa³y na
to, ¿e jest jakaœ nieprawid³owoœæ, i to w funda-
mentalnym rozumowaniu nawet S¹du Najwy¿-
szego. Tak ¿e ostro¿nie z tym zaufaniem do
s¹dów.

Proszê pañstwa, jest takie prawo u³o¿one przez
niejakiego Murphy’ego, które mo¿e dosyæ brutal-
nie brzmi, ale zak³ada, ¿e je¿eli masz trafiæ na sê-
dziego, który nie zna prawa, to na pewno na niego
trafisz; je¿eli masz trafiæ na sêdziego, który jest do
ciebie Ÿle nastawiony, to na pewno na niego tra-
fisz. Murphy to teoretyk prawa amerykañskiego,
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zreszt¹ Amerykanie bardziej specjalizuj¹ siê
w badaniu stosowania prawa w praktyce i moty-
wów wydawania orzeczeñ ani¿eli samej treœci
przepisów prawa. U nas zaœ czêsto siê o tym zapo-
mina, zak³adamy, ¿e je¿eli bêd¹ w miarê dobre
przepisy prawa, to i bêd¹ dobrze stosowane. Tego,
¿e tak nie jest, doœwiadczamy wszyscy na co
dzieñ.

Uwa¿am, ¿e aby unikn¹æ tego typu bol¹czek,
tego typu naruszania prawa dostêpu do s¹du, na-
le¿y to rozwi¹zanie zmieniæ. I nie jest dla mnie ¿a-
dnym argumentem to, co podnosi Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, mianowicie ¿e ta regulacja ist-
nieje dopiero od niedawna. Proszê pañstwa, to, ¿e
ona istnieje od niedawna, to mo¿e lepiej, bo mo¿e
stosunkowo niedu¿o krzywdy wyrz¹dzi³a, a im
g³êbiej w las, tym gorzej. Dlatego nale¿y to jak naj-
szybciej uchyliæ, bo to jest tak jak z rakiem: je¿eli
siê go nie usunie na pocz¹tku, to po d³u¿szym cza-
sie szkody s¹ niepowetowane. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rafa³

Muchacki z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*, a wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Piotr £ukasz
Andrzejewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce…
(G³os z sali: Jest wniosek…)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze piêæ minut.)
Mo¿na z miejsca.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek, ja jako przedstawiciel wnios-
kodawców mam wniosek do pani marsza³ek, ¿eby
zechcia³a sprawê skierowaæ do komisji…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Aby trzecie
czytanie…)

Tak.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
(Senator Piotr Andrzejewski: ¯eby na tym po-

siedzeniu by³o…)
Tak, ¿eby na tym posiedzeniu by³o dalsze pro-

cedowanie.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak, tak.)
Tak. Dziêkujê bardzo.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Grzegorz Wa³ejko: Na posiedzeniu ko-
misji.)

Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

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

Pan senator Zbigniew Cichoñ zg³osi³ wniosek
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze
na tym posiedzeniu Senatu.

Je¿eli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawiony wniosek. Sprzeciwu
nie s³yszê, uznajê, ¿e przedstawiony wniosek zo-
sta³ przyjêty.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1194, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 1194S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji na temat pro-
jektu ustawy.

Zapraszam serdecznie.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Projekt zosta³ wniesiony przez grupê senato-

rów. Zosta³em upowa¿niony do reprezentowania
wnioskodawców, jednoczeœnie jestem sprawo-
zdawc¹ trzech po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej
i Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji. Zosta³em upowa¿niony do tego, a¿eby zapre-
zentowaæ projekt ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo zamówieñ publicznych i wyraziæ poparcie dla
projektu w przyjêtym kszta³cie.

Na wstêpie powiem, ¿e sprawa jest bardzo trud-
na, ale bardzo wa¿ka. Niniejszy projekt zmiany
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych jest czê-
œci¹ zmian przepisów maj¹cych na celu systemo-
we uregulowanie problematyki zatrudnienia osób
pozbawionych wolnoœci. Ponadto w projekcie za-
warto uregulowania maj¹ce na celu stworzenie
szansy nowo powsta³ym podmiotom sektora fi-
nansów publicznych, instytucjom gospodarki
bud¿etowej, utrzymania siê na rynku. Ustawo-
dawca umo¿liwiaj¹c tworzenie podmiotów, któ-
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rych zasadnicza dzia³alnoœæ polega na wykony-
waniu zadañ publicznych, powinien stworzyæ im
mo¿liwoœæ realnego funkcjonowania wœród in-
nych uczestników obrotu nastawionych wy³¹cz-
nie na osi¹ganie zysku.

Jest propozycja zmiany art. 4 pkt 13. Dotych-
czasowy przepis pozwala³ na kierowanie poza re-
¿imem ustawy zamówieñ wy³¹cznie do instytucji
gospodarki bud¿etowej przez organ w³adzy publi-
cznej wykonuj¹cy funkcje organu za³o¿ycielskie-
go tej instytucji. Bior¹c pod uwagê instytucje go-
spodarki bud¿etowej, zarówno nowo utworzone,
jak i powsta³e w wyniku przekszta³cenia gospo-
darstw pomocniczych, nie mo¿na przyj¹æ, ¿e wy-
konywanie zamówieñ jedynie na rzecz organu wy-
konuj¹cego funkcje organu za³o¿ycielskiego po-
zwoli im na prowadzenie dzia³alnoœci na satysfak-
cjonuj¹cym poziomie. Niew¹tpliwie podmioty wy-
konuj¹ce zadania publiczne bêd¹ wymaga³y po-
mocy, przynajmniej ze strony swoich organów za-
³o¿ycielskich. Za minimaln¹ wystarczaj¹c¹ po-
moc nale¿y uznaæ rozszerzenie katalogu podmio-
tów mog¹cych lokowaæ zamówienia w instytu-
cjach gospodarki bud¿etowej o jednostki organi-
zacyjne podleg³e lub nadzorowane przez organ
w³adzy publicznej wykonuj¹cy funkcjê organu za-
³o¿ycielskiego instytucji gospodarki bud¿etowej.
Zmiana wprowadzana do wyliczenia w art. 4
pkt 13 spowodowaæ ma zwiêkszenie liczby pod-
miotów lokuj¹cych zamówienia w instytucjach
gospodarki bud¿etowej bez obowi¹zku stosowa-
nia ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Kon-
sekwencj¹ tej zmiany jest zmiana w lit. a pktu 13.

Propozycja zmiany art. 22 i art. 29. Chcê przy-
pomnieæ, ¿e ustawa z 3 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektó-
rych innych ustaw realizuje wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego, zgodnie z którym skazanemu
umo¿liwia siê osi¹gniêcie co najmniej minimalne-
go wynagrodzenia, podczas gdy dotychczasowy
przepis art. 123 §2 kodeksu karnego wykonaw-
czego dopuszcza³ wyp³acanie skazanemu wyna-
grodzenia w wysokoœci po³owy miesiêcznego wy-
nagrodzenia. Ustawa ta równoczeœnie zak³ada
wprowadzenie rekompensat i zachêt dla praco-
dawców zatrudniaj¹cych b¹dŸ chc¹cych zatrud-
niæ osoby pozbawione wolnoœci, tak aby unikn¹æ
drastycznego spadku zainteresowania zatrudnie-
niem tej kategorii pracowników. W celu zrekom-
pensowania tych kosztów przedstawiono propo-
zycjê, jak pamiêtamy, Funduszu Aktywizacji Za-
wodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêzien-
nych Zak³adów Pracy. Jednym z mechanizmów
zachêty dla pracodawców do zatrudniania osób
pozbawionych wolnoœci, oprócz wskazanych
w ustawie o zatrudnieniu osób pozbawionych
wolnoœci, winny byæ proponowane w niniejszym
projekcie ustawy regulacje dotycz¹ce preferen-

cyjnego lokowania zamówieñ u wykonawców za-
trudniaj¹cych skazanych. Zgodnie z interpretacj¹
przepisów ustawy dostêp do preferencyjnych za-
mówieñ sektora finansów publicznych posiadaj¹
tylko gospodarstwa pomocnicze jednostek orga-
nizacyjnych S³u¿by Wiêziennej, które, w myœl
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finan-
sach publicznych z 27 sierpnia 2009, uleg³y prze-
kszta³ceniu w instytucje gospodarki bud¿etowej.

Maj¹c na wzglêdzie zadania wykonywane przez
podmioty zatrudniaj¹ce osoby pozbawione wol-
noœci, polegaj¹ce na prowadzeniu oddzia³ywañ
penitencjarnych i resocjalizacyjnych, a tak¿e bio-
r¹c pod uwagê zwi¹zek pomiêdzy preferencjami
przedsiêbiorców a liczb¹ miejsc pracy dla skaza-
nych, uwa¿amy, ¿e konieczne jest wprowadzenie
proponowanych zmian do ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania równie¿ pana senatora Pio-
tra Zientarskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan Stanis³aw Bisztyga, bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze Sprawozdawco, jestem pod
wra¿eniem dzisiejszej pañskiej aktywnoœci. A je-
¿eli chodzi o omawian¹ kwestiê, to chcia³bym za-
pytaæ, w jakim stopniu to, co teraz zmieniamy,
wp³ynie na zwiêkszenie zainteresowania zatrud-
nieniem skazanych. Bo ostatnio w innych usta-
wach wprowadziliœmy takie obwarowania i wzrost
kosztów p³ac itd., ¿e nie wiem, czy to, co teraz jest
proponowane, w jakimœ stopniu to zrekompensu-
je. Gdyby pan móg³ siê krótko do tego odnieœæ. Py-
tanie by³o krótkie i proszê o jeszcze krótsz¹ odpo-
wiedŸ. Dziêkujê.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o odpowiedŸ

na temat aktywnoœci.

Senator Piotr Zientarski:

Ja chcia³em to powiedzieæ w dyskusji, i jeszcze
to powiem – zapisujê siê do dyskusji – ale teraz
wystêpujê w roli przedstawiciela wnioskodaw-
ców, a jednoczeœnie sprawozdawcy… Pani mar-
sza³ek doskonale zna tê sprawê, bo nie tak dawno

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych 81

(senator P. Zientarski)



pod patronatem pani marsza³ek odby³a siê konfe-
rencja w Czarnem poœwiêcona w³aœnie tym pro-
blemom. Drastycznie spada zatrudnienie, w³aœci-
wie ju¿ jest po³owa tego, co by³o, i ca³y czas leci
w dó³. Wskutek orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego dwukrotnie wzros³y koszty – koszty tych,
którzy zatrudniaj¹. A s¹ jeszcze sytuacje tego ro-
dzaju, ¿e w ramach jednego resortu zak³ady karne
drukuj¹, na przyk³ad, druki dla s¹dów, maj¹ swo-
je pralnie, które wykorzystuj¹, ¿e tak powiem, na
u¿ytek w³asny. I wed³ug tej ustawy, któr¹ chcemy
zmieniæ, one musz¹ stawaæ do przetargów, w ra-
mach swoich zak³adów, pomimo ¿e istniej¹ w re-
sorcie… Zmiana zmierza do tego, ¿eby nie chodzi-
³o o preferencje, tylko o pewne rekompensaty,
dlatego ¿e te zak³ady nie mog¹ rywalizowaæ na ró-
wnych prawach z innymi podmiotami gospodar-
czymi, o czym powiem jeszcze w dyskusji.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pytañ ju¿ wiêcej nie ma.
Wobec tego dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Przypominam, ¿e rz¹d reprezentuje pan mini-

ster Grzegorz Wa³ejko.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przygotowany przez Komisjê Ustawodawcz¹

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych wychodzi naprzeciw postula-
tom, jakie od lat zg³asza wiêziennictwo, doty-
cz¹cym koniecznoœci systemowego uregulowania
problematyki zatrudnienia osób pozbawionych
wolnoœci, a w szczególnoœci stworzenia mecha-
nizmów, które bêd¹ zachêcaæ pracodawców do
tworzenia miejsc pracy dla tych osób.

Proponowane przez komisjê rozwi¹zania legis-
lacyjne, wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ szczególnego
traktowania przy ubieganiu siê o zamówienia
z sektora publicznego podmiotów wykonuj¹cych
zadania publiczne a zatrudniaj¹cych skazanych,
niew¹tpliwie bêd¹ wp³ywaæ pozytywnie na atrak-
cyjnoœæ zatrudnienia osób pozbawionych wolno-
œci. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy¿ po
wejœciu w ¿ycie z dniem 8 marca 2011 r. noweliza-
cji przepisu art. 123 §2 kodeksu karnego wyko-
nawczego, realizuj¹cej wyrok Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, nale¿y skazanemu zapewniæ osi¹gniê-
cie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za
pracê. I w zwi¹zku z tym wiêziennictwo notuje sy-
stematyczny spadek tego zatrudnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych zawiera uregulowania maj¹ce
na celu stworzenie nowo powsta³ym przywiêzien-
nym podmiotom sektora finansów publicznych,
czyli instytucjom gospodarki bud¿etowej, warun-
ków do efektywnego funkcjonowania na rynku
przez zapewnienie im mo¿liwoœci pozyskiwania
poza re¿imem ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych zamówieñ udzielanych nie tylko przez organ
za³o¿ycielski, ale równie¿ przez jednostki podpo-
rz¹dkowane oraz nadzorowane przez ten organ.

Pierwsze miesi¹ce funkcjonowania przywiê-
ziennych zak³adów pracy instytucji gospodarki
bud¿etowej potwierdzaj¹, ¿e w obecnym stanie
prawnym na skutek zmiany formy prawnej pro-
wadzenia dzia³alnoœci – poprzednio podmioty te
funkcjonowa³y jako gospodarstwa pomocnicze –
mo¿liwoœci wykonywania zadañ publicznych
przez te przywiêzienne zak³ady pracy zosta³y wy-
datnie ograniczone. Wyeliminowanie mo¿liwoœci
bezprzetargowego pozyskiwania zamówieñ od je-
dnostek podleg³ych ministrowi sprawiedliwoœci
spowodowa³o, ¿e przywiêzienne instytucje gospo-
darki bud¿etowej, które tradycyjnie zajmowa³y
siê obs³ug¹ s¹dów, tak¿e prokuratur, aresztów
œledczych oraz zak³adów karnych, zanotowa³y
drastyczny spadek przychodów ze sprzeda¿y i po-
gorszenie wyników finansowych. Porównanie
przychodów i wyników finansowych osi¹ganych
przez te podmioty za trzy miesi¹ce 2010 r. oraz
2011 r. wskazuje, ¿e przychody spad³y z 55,8 mi-
liona z³ do 33,5 miliona z³, natomiast wynik finan-
sowy per saldo uleg³ pogorszeniu z minus 1,3 mi-
liona z³ do minus 5,4 miliona z³. Brak poprawy
w tym zakresie w najbli¿szych miesi¹cach mo¿e
z kolei skutkowaæ systematycznym spadkiem za-
trudnienia skazanych, to jest ograniczaniem rea-
lizacji zadañ publicznych, do których wykonywa-
nia instytucje te zosta³y powo³ane.

Chcê teraz podaæ dane o zatrudnieniu i o spadku
zatrudnienia, ¿eby pokazaæ ró¿nice pomiêdzy koñ-
cem czerwca 2010 r. i koñcem czerwca tego roku – te
ostatnie dane s¹ sprzed kilku dni. Je¿eli chodzi o za-
trudnienieodp³atne, tospad³oonozsiedemnastu ty-
siêcy czterystu dziewiêædziesiêciu czterech osób
skazanych do jedenastu tysiêcy stu siedemdziesiê-
ciu dwóch osób, a wiêc o ponad szeœæ tysiêcy.

Maj¹c œwiadomoœæ tego, jak wa¿ne zadania pub-
liczne wykonuj¹ przywiêzienne instytucje gospo-
darki bud¿etowej, popieram nowelizacjê ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych, która stworzy im
mo¿liwoœæ realnego dzia³ania wœród innych, nasta-
wionych wy³¹cznie na osi¹ganie zysków, uczestni-
ków obrotu gospodarczego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan minister potwierdza to, co niestety przed

chwileczk¹ przedstawi³ pan senator.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania do
pana ministra? Nie ma pytañ.

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

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora profeso-
ra Leona Kieresa. Nastêpny jest pan senator Piotr
Zientarski.

Zapraszam, Panie Profesorze.

Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Jestem trochê zaskoczony wywo³aniem mnie

do zabrania g³osu w dyskusji, chocia¿ siê do niej
zg³osi³em, bo liczy³em na to, ¿e jeszcze pan prezes
Sadowy, prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych,
zabierze g³os w tej sprawie.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Poprosimy,
je¿eli bêdzie…)

S¹dzi³em, ¿e póŸniej, dopiero po zadaniu pytañ
panu prezesowi bêdê móg³ zabraæ g³os. Ale dob-
rze. W takim razie powiem, co s¹dzê o tym projek-
cie, a póŸniej ewentualnie bêdziemy mogli z pa-
nem prezesem podj¹æ dyskusjê na bardzo wa¿ny
temat, bo co do intencji, które przyœwieca³y
wnioskodawcom, nie mo¿na mieæ ¿adnych za-
strze¿eñ.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizu-
j¹cej ustawê z 2004 r. o zamówieniach publicz-
nych wnioskodawcy wskazuj¹, i¿ w gruncie rze-
czy czêœciowo wracaj¹ do stanu prawnego sprzed
2004 r. Stara ustawa, ustawa z 1994 r. o zamó-
wieniach publicznych – ta nieobowi¹zuj¹ca,
w tym znaczeniu stara – przewidywa³a bardzo
wa¿n¹, istotn¹ mo¿liwoœæ zlecania przez podmio-
ty sektora finansów publicznych tak zwanym za-
k³adom przywiêziennym zadañ poza systemem
zamówieñ publicznych. Zw³aszcza zak³ady re-
montowo-budowlane, ale nie tylko, otrzymywa³y
od jednostek sektora finansów publicznych zada-
nia zlecone bez stosowania ró¿nego rodzaju pro-
cedur, mówi¹c ogólnie, przetargowych.

Na posiedzeniu komisji wskazywa³em jednak
na pewne niebezpieczeñstwa, które kryj¹ siê za
tym projektem nowelizacji, nie maj¹c w¹tpliwo-
œci, ¿e – jak powiedzia³em – uzasadnienie jest
szczytne i godne poparcia. Pan senator Zientarski
tak w czasie posiedzenia komisji, jak i dzisiaj
wskaza³ na przes³anki o charakterze spo³ecznym
– przede wszystkim problem resocjalizacji wiêŸ-
niów, osadzonych, przez pracê – które mnie mo¿e

nie przekona³y, ale zainspirowa³y do warunkowe-
go udzielenia poparcia temu projektowi.

Ten projekt jednak – muszê o tym powiedzieæ,
jeœli nie z uczciwoœci, to z racji rzetelnoœci zawo-
dowej – ³amie pewne zasady odnosz¹ce siê do sys-
temu prawa zamówieñ publicznych. To prawo jest
dosyæ skomplikowane. Ono nie zawiera siê wy-
³¹cznie w naszej ustawie, w tej ustawie z 2004 r.,
bo prócz tej ustawy obowi¹zuj¹ rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej, ot, chocia¿by takie, jak Wspól-
ny S³ownik Zamówieñ Publicznych, czyli CPV,
Common Procurement Vocabulary, obowi¹zuj¹
dyrektywy, chocia¿ nie bezpoœrednio, ale zgodnie
z okreœlonymi unijnymi zasadami i je¿eli ustawa
wewnêtrzna nie realizuje celów, które wskazuje
dyrektywa, to stosuje siê dyrektywê. Oprócz tego
w przypadku zamówieñ tak zwanych podprogo-
wych, czyli o wartoœci poni¿ej 14 tysiêcy euro, sto-
suje siê ogólne zasady, dotycz¹ce gospodarowa-
nia oraz udzielania zamówieñ publicznych, zw³a-
szcza zasady niedyskryminacji, konkurencyjno-
œci, równego traktowania i przejrzystoœci. Oczy-
wiœcie nie bêdê tu wyjaœnia³ tych problemów, bo
moje wyst¹pienie przerodzi³oby siê w wyk³ad aka-
demicki, zreszt¹ niemal tego rodzaju wyk³ad wy-
g³osi³em w czasie posiedzenia komisji.

Zg³asza³em w¹tpliwoœci, nadal je mam, gdy
chodzi o tê ustawê w zwi¹zku z regulacjami unij-
nymi, czy nie bêdzie kwestionowana zasada kon-
kurencyjnoœci przy udzielaniu tego rodzaju zle-
ceñ. Tak jak powiedzia³em, co do pewnej filozofii
i aspektów spo³ecznych ja w pe³ni popieram tê
ustawê. Wskazywa³em zreszt¹ na mój osobisty
przyk³ad. Kiedy by³em prezesem Instytutu Pamiê-
ci Narodowej, instytut ten budowa³em w sensie
materialnym w du¿ym stopniu przez zlecanie, po-
za ówczesn¹ ustaw¹ z 1994 r. o zamówieniach
publicznych, zadañ w³aœnie tak zwanym zak³a-
dom przywiêziennym, zak³adom remontowo-bu-
dowlanym. Wówczas by³o to zgodne z prawem, by-
³o to zreszt¹ przedmiotem wielu kontroli, zw³asz-
cza ze strony Najwy¿szej Izby Kontroli. Tak¿e
w zwi¹zku z przyk³adem moim i kierowanego
przeze mnie instytutu szybko doprowadzono do
nowelizacji ustawy, wykreœlaj¹c z niej mo¿liwoœæ
zlecania zadañ tym zak³adom remontowo-bu-
dowlanym w trybie, ogólnie mówi¹c, bezprzetar-
gowym.

Jest pewien problem. Proszê pamiêtaæ o tym,
¿e prawo unijne zawiera wiele sytuacji, ca³y kata-
log sytuacji, w których mo¿na zlecaæ zadania fi-
nansowane ze œrodków publicznych poza syste-
mami, poza trybami zamówieñ publicznych, ot-
wartymi, ograniczonymi, dialogiem konkurencyj-
nym, aukcj¹, licytacj¹ elektroniczn¹ itd. Ten pro-
jekt zreszt¹ nawi¹zuje do tych zwolnieñ. To s¹
w jêzyku angielskim tak bardzo plastycznie
okreœlane zamówienia jako zamówienia in house,
czyli w domu, jak w rodzinie. Chodzi o to, ¿e je¿eli
organ zleca w³asnej jednostce organizacyjnej za-
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danie do wykonania, to nie musi wybieraæ tej je-
dnostki w³aœnie w trybach czy w procedurach
w³aœciwych dla zamówieñ publicznych. Orzeczni-
ctwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej te¿ stopniowo liberalizuje warunki umo¿li-
wiaj¹ce zlecanie takich zadañ poza trybami prze-
targowymi, zamówieniowymi. Dotyczy to zlecania
zadañ nawet podmiotom prywatnym, je¿eli jest
tam chocia¿ trochê kapita³u publicznego.

Tutaj mamy filozofiê nastêpuj¹c¹. Mo¿na zle-
caæ – i to jest dzisiaj oczywiste – takiemu zak³ado-
wi, w którym s¹ zatrudnieni wiêŸniowie, jeœli zle-
caj¹cym jest organ za³o¿ycielski. Tyle ¿e tu chodzi
o coœ innego, o to, ¿eby inne podmioty sektora
publicznego, nie tylko na przyk³ad minister spra-
wiedliwoœci, Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej
czy zarz¹d zak³adów karnych, nie pamiêtam do-
k³adnie nazwy, ale tak¿e inne podmioty mog³y zle-
caæ tym zak³adom zadania w zakresie realizacji
pewnych robót budowlanych czy innych prac. Ro-
boty budowlane, dostawy i us³ugi to s¹ trzy kate-
gorie stanowi¹ce przedmiot zamówieñ publicz-
nych.

Otó¿, popieraj¹c tê ustawê, chcia³bym zapytaæ
i pana ministra, i pana prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych, czy pytano, czy interesowano siê
tym, jaka by³aby opinia Komisji Europejskiej w tej
sprawie. Dla mnie to jest najistotniejsze. Ja nie
chcê uchwaliæ ustawy, która natychmiast zosta-
nie zakwestionowana ze wzglêdu na naruszenie
zasad, które przed chwil¹ pañstwu wymieni³em,
i tu nie chodzi nawet o wprowadzenie pewnego za-
mêtu w systemie prawnym zamówieñ publicz-
nych, ale mo¿emy doprowadziæ do skutków finan-
sowych o nieokreœlonym aspekcie. To pierwszy
problem. Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy przed-
siêbiorca lub inny podmiot wykluczony z postêpo-
wania, je¿eli naruszono podstawowe zasady
zwi¹zane z obowi¹zywaniem, skutecznoœci¹ pra-
wa unijnego, mo¿e siê domagaæ odszkodowania,
powiem wiêcej, mo¿e siê domagaæ przed s¹dem
nawet dopuszczenia do postêpowania zlecaj¹ce-
go. Jest tu nowa kwestia, wykluczenie go z postê-
powania. To jest bardzo istotne. Skutki finansowe
mog¹ siê nagle okazaæ wiêksze ni¿ korzyœci, jakie
przyniesie nowelizacja tej ustawy, w³aœnie ze
wzglêdu na te odszkodowania.

Kolejny problem to problem przed³u¿ania po-
stêpowañ, procedur. Je¿eli zlecimy jakieœ zada-
nie, to bez zastosowania, powiedzmy sobie, prze-
targu czy innego trybu zamówieniowego, szybko
wy³onimy wykonawcê. Je¿eli jednak ktoœ nagle
chce do³¹czyæ do tego postêpowania i skutecznie
zaskar¿y dzia³anie organu zlecaj¹cego, i je¿eli
podmiot bêd¹cy s¹dem – wyjaœnia³em, czym jest
s¹d w rozumieniu prawa unijnego – w trybie tak
zwanym prejudycjalnym zwróci siê do Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej o wstêpne roz-

patrzenie tej sprawy, to zamiast szybkoœci uzys-
kania… Ten zak³ad przywiêzienny bêdzie czeka³
na to, a¿ sprawa zostanie rozstrzygniêta. Nie wie-
my, jak to bêdzie… Byæ mo¿e ja filozofujê. Ja wca-
le nie mówiê, ¿e s¹ to konkretne sytuacje, które
mog¹ wyst¹piæ, ale po prostu uprzedzam, ¿e mu-
simy jednoczeœnie byæ œwiadomi tak¿e pewnych
negatywnych skutków, jakie przyjêcie tej ustawy
mo¿e rodziæ. Dlatego pytam, czy te skutki by³y
rozwa¿ane przez instytucje, które s¹ odpowie-
dzialne za prawo zamówieñ publicznych, za bada-
nie skutków przyjêcia pewnych rozwi¹zañ.
A moim zdaniem projekt ustawy powinien byæ
pod tym wzglêdem oceniony. Wnioskodawcy nie
mieli i nie maj¹ takich mo¿liwoœci, ale pan, Panie
Prezesie, i minister sprawiedliwoœci… Dlatego
prosi³bym o to, byœmy znali opiniê w tej sprawie,
¿ebyœmy broni¹c tej ustawy, zw³aszcza w Sejmie,
œwiadomie wskazywali na argumenty.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Przyjmiemy tak¹ zasadê: teraz wyst¹pi pan se-

nator Zientarski, a potem udzielimy g³osu panu
prezesowi Sadowemu. Dobrze?

Bardzo proszê, Panie Senatorze. Zapraszam na
mównicê.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Pewne argumenty przedstawi³ ju¿ pan senator,

ale chcia³bym je jeszcze wyraŸniej wyartyku³o-
waæ. Formalnie przedstawiaj¹c te rozwi¹zania, bo
takim jêzykiem przedstawialiœmy nasz¹ inicjaty-
wê, mówiliœmy o preferencjach. W jednej z gazet
prawniczych znalaz³ siê nawet artyku³, w którym
pisano o preferencjach dla skazanych. Proszê
pañstwa, to nie s¹ ¿adne preferencje. To s¹ re-
kompensaty. Dlaczego tak mówiê? Po pierwsze,
wiêziennictwo wykonuje bardzo wa¿n¹ funkcjê
pañstwa, spe³nia misjê – resocjalizacjê przez pra-
cê. Oczywista zupe³nie sprawa. Po drugie, spe³nia
misjê pañstwow¹, to znaczy obowi¹zek nauki za-
wodu. Przecie¿ urzêdy pracy p³ac¹ bardzo du¿e
pieni¹dze za przygotowanie czy przystosowanie
zawodowe. To robi wiêziennictwo i nie ma z tego
tytu³u ¿adnych rekompensat. Dalej, pieni¹dze,
które zarabiaj¹ wiêŸniowie…

(Senator Gra¿yna Sztark: Obowi¹zek alimenta-
cyjny…)

Podpowiada mi pani marsza³ek… Dodatkowo
trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e spada zatrudnienie,
a przecie¿ z tych pieniêdzy s¹ p³acone grzywny, s¹
op³acane alimenty… To bardzo wa¿ny element
spo³eczny. Ja tak w punktach bêdê mówi³… Da-
lej, skazany to nie jest typowy pracownik. To bar-
dzo czêsto s¹ ludzie, którzy po raz pierwszy podej-
muj¹ pracê, którzy do tej pory, ¿e tak powiem,
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prac¹ siê nie skalali zupe³nie, a nawet siê jej brzy-
dzili. Poza tym ich siê dopiero uczy zawodu, przy-
ucza do zawodu. Dalej, to s¹ osoby, które s¹ kiero-
wane… Proszê pañstwa, jest bardzo du¿a rotacja.
Pracodawca, ¿e tak powiem, w normalnych wa-
runkach, najpierw inwestuje w pracownika, ¿eby
mieæ z niego jak¹œ korzyœæ na d³u¿szy czas. W tym
przypadku jest du¿a rotacja ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ warunkowych zwolnieñ itd. Dalej, firmy za-
trudniaj¹ce pracowników w normalnych warun-
kach korzystaj¹ z funduszy unijnych, korzystaj¹
z funduszy z urzêdów pracy na tworzenie nowych
miejsc pracy. A z tych funduszy nie mog¹ korzy-
staæ pracodawcy, którzy zatrudniaj¹ skazanych.
Mówimy zatem nie o preferencjach, ale o rekom-
pensatach, o rozwi¹zaniach, które tylko mog¹ wy-
równaæ szanse, a nie preferowaæ.

Jak mówi³ pan senator, kwestie zleceñ in hou-
se… Odrêbn¹ kwesti¹ s¹ sprawy zwi¹zane z dy-
rektyw¹ unijn¹. Mówiliœmy o tym – tylko tak has-
³owo zasygnalizujê – ¿e to jest kwestia interpreta-
cji tej dyrektywy. Nie jest tak, chocia¿by ze wzglê-
du na argumenty, o których mówi³em, ¿e zak³ady
przywiêzienne zatrudniaj¹ce wiê¿niów traktuje
siê jak, powiedzia³bym, normalne podmioty go-
spodarcze. Absolutnie nie, to musi byæ inne spoj-
rzenie. Wydaje mi siê, ¿e w ramach interpretacji
dyrektywy mieœci siê równie¿ i ta ustawa. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Leon Kieres: Pani Marsza³ek, mam je-

szcze piêæ minut…)
Bardzo proszê, Panie Senatorze, dodatkowo...
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Leon Kieres: Oczywiœcie nie bêdê mó-

wi³ piêæ minut, tylko uzupe³niê…)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Uzupe³niê tylko to, co mówi³em. Na posiedzeniu
komisji wskazywa³em, i o tê wypowiedŸ chcê uzu-
pe³niæ moje wyst¹pienie, na poszukiwanie mo¿li-
woœci przyjêcia tego projektu. Chodzi o tak zwane
imperatywne wymogi ochrony interesu publiczne-
go. Prawo unijne dopuszcza mo¿liwoœæ przyjmo-
wania rozwi¹zañ o charakterze preferencyjnym
czy, inaczej mówi¹c, dyskryminuj¹cym pewne
podmioty, a preferuj¹cym inne, ale pod pewnymi
bardzo szczegó³owymi rygorami: poprzez wczeœ-
niejsz¹ notyfikacjê takich rozwi¹zañ w Komisji Eu-
ropejskiej. Chcê wyraŸnie powiedzieæ, ¿e takie

mo¿liwoœci istniej¹ i byæ mo¿e w oparciu o nie
trzeba by szukaæ uzasadnienia. Pana prezesa
znowu bêdê prosi³ o stanowisko w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana prezesa Sadowego i proszê

o wyjaœnienia…
Je¿eli bêdziecie mieli pañstwo pytania… Sko-

rzystajmy z obecnoœci pana prezesa.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê bardzo.
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!

Wysoki Senacie!
Dziêkujê za umo¿liwienie mi wyra¿enia swego

pogl¹du co do inicjatywy dotycz¹cej zmian
w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych.
Chcia³bym wyraŸnie podkreœliæ, ¿e pogl¹dy, które
bêdê wyra¿a³, korzystaj¹c z zaproszenia, s¹ po-
gl¹dami prezesa urzêdu jako organu w³aœciwego
w zakresie zamówieñ publicznych. Nie bêdzie to
stanowisko rz¹du, albowiem to nie zosta³o jeszcze
sformu³owane ze wzglêdu na wczesny etap prac
legislacyjnych nad tym projektem. Pozwalam so-
bie zabraæ g³os tak¿e po to, by Wysoka Izba mia³a
ogl¹d ca³oœci tej sprawy, by podejmuj¹c decyzjê
mia³a na uwadze wszelkie aspekty zwi¹zane ze
skutkami wynikaj¹cymi z przyjêcia przepisów
prawa w wersji proponowanej przez Wysokie Ko-
misje.

Chcia³bym podkreœliæ, co ju¿ wyra¿a³em
w trakcie prac po³¹czonych komisji, ¿e nie ma
sporu co do celu inicjatywy. Cel, czyli resocjaliza-
cja poprzez pracê w zamówieniach publicznych,
nie jest podwa¿any ani przeze mnie, ani… Nie s³y-
sza³em g³osów, które w jakikolwiek sposób pod-
wa¿a³yby cel implementowanych czy wprowadza-
nych zmian.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e system za-
mówieñ publicznych oparty jest – jak s³usznie
wskaza³ pan profesor Kieres – na pewnych zasa-
dach i celach zawartych w prawie Unii Europej-
skiej. Jeœli wczytamy siê w preambu³y dyrektyw
unijnych, to zobaczymy, ¿e tym celem systemu
zamówieñ publicznych, równie¿ naszych – si³¹
rzeczy, jako ¿e implementujemy te normy – jest
przede wszystkim zapewnienie przedsiêbiorcom
niedyskryminacyjnego dostêpu do zamówieñ
publicznych. Zapewnienie przedsiêbiorcom nie-
dyskryminacyjnego dostêpu do zamówieñ publi-
cznych odbywa siê poprzez publikacjê og³oszenia
o zamówieniu, w drodze którego ka¿dy z poten-
cjalnych przedsiêbiorców zainteresowanych rea-
lizacj¹ zamówienia publicznego mo¿e ubiegaæ siê
na równych prawach o takie zamówienie publicz-
ne, co wywo³uje konkurencjê. Oczywiœcie chodzi
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te¿ o zapewnienie przejrzystoœci wydatkowania
œrodków, a tak¿e o racjonalne wydatkowanie
œrodków publicznych.

Proponowane w projekcie Wysokiego Senatu
zmiany w tym zakresie podwa¿aj¹ te podstawowe
cele zawarte w normach ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych. Nie nazywaj¹c proponowa-
nych norm czy zmian preferencjami, uwa¿am, ¿e
skoro zmierzaj¹ one w kierunku udzielania zamó-
wieñ bezpoœrednio zak³adom czy instytucjom go-
spodarki bud¿etowej, które zatrudniaj¹ osoby
skazane – czyli do wy³¹czenia obowi¹zku stoso-
wania ustawy przy zlecaniu zadañ instytucjom
gospodarki bud¿etowej nie tylko przez organ, któ-
ry tê instytucjê powo³uje, ale i przez wszelkie inne
instytucje podleg³e temu organowi – to wykracza-
j¹ one poza zakres dopuszczalnych prawem Unii
Europejskiej wy³¹czeñ. Choæ zasad¹ jest oczywi-
œcie otwarcie zamówieñ publicznych na konku-
rencjê, to od tej zasady istniej¹ pewne wyj¹tki,
przewidziane w prawie zamówieñ publicznych,
jak równie¿ w prawie unijnym. Z tym ¿e te wyj¹tki
s¹ œciœle okreœlone i wymienione w dyrektywach
i w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo-
œci w sposób jednoznaczny wskaza³, w jakich oko-
licznoœciach mo¿na tych norm zawartych w prze-
pisach prawa unijnego nie stosowaæ. I na dzisiaj
te okolicznoœci s¹ zawarte w obowi¹zuj¹cych
przepisach ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych. Rozszerzanie ich katalogu poza zakres do-
puszczony orzecznictwem Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci naprawdê nara¿a nas na
zarzut niezgodnoœci naszego ustawodawstwa
z przepisami prawa unijnego. I ta kwestia by³a ba-
dana zarówno przez Urz¹d Zamówieñ Publicz-
nych, jak i – co chcia³bym bardzo mocno podkreœ-
liæ – przez ministra spraw zagranicznych, ponie-
wa¿ podobna inicjatywa powsta³a równie¿ w trak-
cie prac nad za³o¿eniami do ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych, dotycz¹cymi implementacji
dyrektywy obronnej, reguluj¹cej udzielanie za-
mówieñ w zakresie obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa. I przy tej okazji minister spraw zagrani-
cznych wyrazi³ jednoznacznie negatywn¹ opiniê
co do mo¿liwoœci rozszerzania zakresu wy³¹czeñ,
które obecnie s¹ przewidziane w ustawie – Prawo
zamówieñ publicznych.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e projekt odnosi siê do
trzech kwestii, a to, o czym przed chwil¹ powie-
dzia³em, dotyczy pierwszego punktu – zmian
w zakresie art. 4 pkt 13, a wiêc wy³¹czenia obo-
wi¹zku stosowania ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych w przypadku instytucji gospodarki
bud¿etowej. W tym punkcie chcia³bym te¿ pod-
kreœliæ jeszcze jedn¹ kwestiê – nie podwa¿aj¹c te-
go celu, jakim jest resocjalizacja przez pracê –
mianowicie, ¿e propozycja zmian w tym zakresie

daleko wykracza poza realizacjê tego celu.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e po ewentualnym wpro-
wadzeniu tych przepisów w ¿ycie ka¿da instytucja
gospodarki bud¿etowej bêdzie mog³a otrzymywaæ
zlecenia od administracji rz¹dowej, niezale¿nie od
tego, czy to siê bêdzie odbywaæ dla zapewnienia
realizacji tego szczytnego celu. No, to bêdzie mo¿-
liwoœæ znacznie szersza, wykraczaj¹ca poza ten
cel. A wiêc przyk³adowo mo¿na sobie wyobraziæ
sytuacjê, ¿e jeœli jest instytucja gospodarki bu-
d¿etowej powo³ana przez szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, to ca³a administracja rz¹dowa
bêdzie mog³a zlecaæ tej instytucji gospodarki bu-
d¿etowej zamówienia publiczne. I tu wyra¿am
w¹tpliwoœæ co do tego, czy trochê nie nazbyt sze-
roko to wy³¹czenie jest sformu³owane, i mam oba-
wy, ¿e niestety to wy³¹czenie w tej wersji bardzo
wykracza poza ten szczytny cel, co chcia³bym je-
szcze raz podkreœliæ, który jest zawarty w uzasa-
dnieniu do zmian w przepisach.

Na marginesie jedynie dodam – i czujê siê
w obowi¹zku to uczyniæ, jako ¿e nie pierwszy raz
przychodzi mi stawaæ przed Wysok¹ Izb¹ – ¿e sys-
tem zamówieñ publicznych jest na dzieñ dzisiej-
szy systemem stabilnym, po bardzo donios³ych
zmianach. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w ubieg³ym
roku udzielono zamówieñ na kwotê 167 miliar-
dów z³ i tych zamówieñ by³o blisko dwieœcie tysiê-
cy. Co wiêcej, 80% tych zamówieñ by³o zamówie-
niami w procedurach otwartych, przejrzystych.
Jeszcze w roku 2007 tych procedur nieotwartych
by³o oko³o 33%, a wiêc na trzy zamówienia jedynie
dwa by³y w procedurach otwartych. Mówiê o tym
dlatego, ¿e to jest efekt prac, miêdzy innymi, pañ-
stwa. A poza tym czujê siê w obowi¹zku poinfor-
mowaæ o tym, i¿ system zamówieñ publicznych
stwarza mo¿liwoœci sprawnej realizacji zadañ
publicznych.

Odnosz¹c siê do punktu drugiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ pub-
licznych, który dotyczy mo¿liwoœci ograniczenia
przetargu jedynie do podmiotów zatrudniaj¹cych
w ponad 50% osoby skazane, a to jest tak napraw-
dê druga propozycja obok tej dotycz¹cej wy³¹cze-
nia, chcia³bym wyraŸnie podkreœliæ, ¿e ta zmiana
wykracza poza to, co dopuszczaj¹ dyrektywy
i prawo unijne. Dlaczego? Dlatego ¿e prawo unij-
ne dopuszcza mo¿liwoœæ ograniczenia przetargów
do przedsiêbiorców, którzy zatrudniaj¹ w wiêk-
szoœci osoby niepe³nosprawne, ale nie przewiduje
mo¿liwoœci rozszerzenia tego na osoby skazane,
czyli wy³¹czenie dotycz¹ce osób niepe³nospra-
wnych, które jest zarówno w dyrektywach, jak
i w prawie zamówieñ publicznych, nie mo¿e byæ
rozszerzane poza to, co dopuszcza prawo. Tym-
czasem tutaj mamy do czynienia z inicjatyw¹
zmierzaj¹c¹ do tego, by przetargi mo¿na by³o
ograniczyæ do przedsiêbiorców, którzy w ponad
50% zatrudniaj¹ osoby skazane. Rodzi siê pyta-
nie, ile takich przedsiêbiorstw jest i czy przypad-

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
86 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych

(prezes J. Sadowy)



kiem nie tworzymy pewnego rodzaju fikcji, czy
przypadkiem nie bêdzie tak, ¿e w przetargach bê-
d¹ mog³y startowaæ tylko te instytucje gospodarki
bud¿etowej, które ju¿ obecnie zatrudniaj¹ skaza-
nych. No, ale na to chcia³em tylko zwróciæ uwagê.
Bêdzie to mia³o negatywny skutek dla rynku, bo
tutaj ju¿ ka¿dy zamawiaj¹cy, ka¿da instytucja bê-
dzie mog³a ograniczyæ ten dostêp do podmiotów,
które zatrudniaj¹ osoby skazane. A jeœli rzeczywi-
œcie tak jest, ¿e tylko instytucje gospodarki bu-
d¿etowej spe³niaj¹ ten warunek, to ja siê oba-
wiam, ¿e tak naprawdê zmierzamy w kierunku ja-
kiejœ monopolizacji rynku na rzecz tych instytucji
gospodarki bud¿etowej, które zatrudniaj¹ osoby
skazane. I tu zwracam uwagê na skutki dla kon-
kurencyjnoœci rynku, skutki równie¿ dla tych
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, którzy w jakiœ
sposób mog¹ byæ ograniczeni w dostêpie do tego
rynku zamówieñ publicznych, stanowi¹cy g³ówne
Ÿród³o utrzymania dla tego rodzaju przedsiêbior-
ców. A wiêc wydaje mi siê, ¿e ta zmiana w pkcie 2
mo¿e byæ o wiele istotniejsza i dalej id¹ca, ni¿
zmiana w pkcie 1, który dotyczy wy³¹czenia obo-
wi¹zku stosowania zamówieñ na rzecz instytucji
gospodarki bud¿etowej, ale tylko przez instytucje,
które je powo³aj¹, b¹dŸ instytucje podleg³e insty-
tucji powo³uj¹cej instytucjê gospodarki bud¿eto-
wej. W mojej ocenie, na tyle, na ile moje s³u¿by do-
kona³y analizy… Widzê tutaj daleko id¹ce zagro-
¿enie dla prawid³owoœci funkcjonowania rynku
zamówieñ publicznych i upatrujê je w dwóch pier-
wszych zmianach, ale muszê nawet powiedzieæ,
¿e po dog³êbnej analizie okazuje siê, ¿e ta druga
zmiana jest zmian¹ o wiele dalej id¹c¹ i niebezpie-
czn¹.

Jeœli chodzi o pkt 3, czyli zmianê polegaj¹c¹ na
tym, by instytucja zamawiaj¹ca mog³a wymagaæ
w warunkach przetargowych, aby wykonawcy za-
trudniali osoby skazane, to co do zasady nie wi-
dzimy tu sprzecznoœci z prawem Unii Europej-
skiej, ale pytanie, czy stawianie tego typu wymo-
gów nie doprowadzi rzeczywiœcie do ograniczania
mo¿liwoœci startowania w przetargach przez pod-
mioty zainteresowane. Jeœli mówimy: osoby ska-
zane, to mówimy o osobach, które realnie mo¿na
zatrudniæ w poszczególnych miejscach, tam,
gdzie one odbywaj¹ kary pozbawienia wolnoœci.
A wiêc dostêp do tych skazanych, choæby ze
wzglêdu na ich liczbê, mo¿e byæ utrudniony, nie
ka¿dy przedsiêbiorca byæ mo¿e bêdzie móg³ sko-
rzystaæ z mo¿liwoœci zatrudnienia osób skaza-
nych, co z kolei pozbawi go mo¿liwoœci realizacji
zamówieñ publicznych czy te¿ w ogóle mo¿liwoœci
ubiegania siê o zamówienia publiczne.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie kwestionujê sa-
mego celu, ale zmiany proponowane przez Wyso-
kie Komisje, po pierwsze, budz¹ moje w¹tpliwoœci
co do zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej, uza-

sadnione w¹tpliwoœci, po drugie, daleko wykra-
czaj¹ poza cel, który przyœwieca ich inicjatorom,
a po trzecie, powoduj¹ istotne zagro¿enia dla pra-
wid³owoœci funkcjonowania rynku zamówieñ
publicznych.

Chcia³bym z³o¿yæ deklaracjê wspó³pracy
w ewentualnym wypracowaniu modelu wsparcia,
bo problem niew¹tpliwie jest, ale wydaje siê, ¿e
zaproponowane zmiany s¹ jednak zmianami zbyt
daleko id¹cymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy mo¿e s¹ pytania?
Bardzo proszê, Panie Profesorze…
(Senator Norbert Krajczy: Nie ma teraz pytañ.)
(Senator Rafa³ Muchacki: Nie ma ju¿ pytañ.)
(Senator Leon Kieres: A, pytania ju¿ by³y…)
Nie, nie, wyjaœnijmy do koñca…
Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Senator Leon Kieres:

Chcia³bym zapytaæ o mo¿liwoœæ przyjêcia roz-
wi¹zania uwzglêdniaj¹cego tê idê, któr¹ siê kiero-
wali wnioskodawcy. I czy ma pan informacjê, jak
wygl¹da praca wiêŸniów w innych pañstwach,
gdy idzie o zamówienia publiczne?

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Trudno mi w tym momencie z³o¿yæ jednoznacz-
n¹ deklaracjê, czy widzê mo¿liwoœci. Powiem
w ten sposób: dyrektywy obowi¹zuj¹, ale od pro-
gów unijnych, to znaczy dla dostaw us³ug dla ad-
ministracji rz¹dowej od progu 125 tysiêcy euro.
W przypadku zamówieñ, które mieszcz¹ siê poni-
¿ej tych progów, istniej¹ zatem troszeczkê szersze
mo¿liwoœci stosowania pewnych regulacji. Ale tu-
taj te¿ muszê podkreœliæ, ¿e obowi¹zuj¹ jednak
pewne zasady traktatowe, z traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, a wiêc równie¿ zasada
przejrzystoœci. Zatem oczywiœcie tu mo¿na doko-
naæ analizy, ale te¿ nie chcia³bym w tym momen-
cie bez takiej dog³êbnej analizy deklarowaæ, ¿e ta-
kie mo¿liwoœci istniej¹, bo to trzeba by by³o jed-
nak doœæ dok³adnie zbadaæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dobrze, dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Mini-
strze.

Informujê, ¿e lista mówców równie¿ zosta³a wy-
czerpana.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Tade-
usz Gruszka z³o¿y³ swoje przemówienie w dysku-
sji do protoko³u*.
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Zamykam dyskusjê.
Senat móg³by teraz przyst¹piæ do trzeciego czy-

tania projektu ustawy, to trzecie czytanie objê³o-
by jedynie g³osowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji i zawarty jest w druku nr 1050, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 1050S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora
Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Dziêkujê bardzo panom ministrom.
Zapraszam na mównicê pana senatora Zbi-

gniewa Cichonia. Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jest to propozycja przywrócenia odznaczeñ

i orderów, które istnia³y wczeœniej, do 8 maja
1999 r., a potem przesta³y obowi¹zywaæ. Na sku-
tek postulatów œrodowisk kombatanckich przyjê-
liœmy propozycjê przywrócenia tych orderów.

Mianowicie proponujemy dokonaæ zmiany
w art. 17b w ustawie o orderach i odznaczeniach
polegaj¹cej na tym, ¿e przyznaje siê jako nagrodê
za zas³ugi w s³u¿bie w Si³ach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej odznaczenia wojskowe w postaci
Wojskowego Krzy¿a Zas³ugi, Morskiego Krzy¿a
Zas³ugi oraz Lotniczego Krzy¿a Zas³ugi. I tutaj s¹
oczywiœcie zdefiniowane warunki przyznawania
tych odznaczeñ. Chodzi, generalnie rzecz bior¹c,
o dokonanie w czasie s³u¿by czynu, który przyno-
si szczególn¹ korzyœæ Wojskom L¹dowym, to jeœli
chodzi o Wojskowy Krzy¿ Zas³ugi, albo Marynarce
Wojennej, jeœli chodzi o Morski Krzy¿ Zas³ugi, al-
bo te¿ lotnictwu, jeœli chodzi… Przepraszam, oka-
zuje siê, ¿e Lotniczy Krzy¿ Zas³ugi mo¿e byæ nada-
ny nie tylko ¿o³nierzowi Si³ Powietrznych, ale wy-
j¹tkowo równie¿ ¿o³nierzowi innego rodzaju si³
zbrojnych, tak ¿e tutaj jest odstêpstwo od tej za-
sady podporz¹dkowania nazewnictwu wymogów
czy te¿ rodzaju s³u¿by wojskowej, dla której doko-
nany zosta³ dany czyn zas³uguj¹cy na szczególne
uznanie, bo wykracza poza zwyk³y obowi¹zek.

Nastêpnie w art. 17c proponujemy przywróce-
nie Krzy¿a Armii Krajowej, który jest kontynuacj¹
Krzy¿a Armii Krajowej wprowadzonego 1 sierpnia
1966 r. przez dowódcê Armii Krajowej genera³a
Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiêtnie-
nia wysi³ku ¿o³nierza Polski Podziemnej w latach
1939–1945. Jest to oznaczenie wojenne nadawa-

ne ¿o³nierzom Armii Krajowej oraz ¿o³nierzom or-
ganizacji j¹ poprzedzaj¹cych.

W art. 17d jest propozycja przywrócenia Krzy¿a
Batalionów Ch³opskich bêd¹cego kontynuacj¹
Krzy¿a Batalionów Ch³opskich wprowadzonego
1 wrzeœnia 1989 r. przez komendanta g³ównego
Batalionów Ch³opskich genera³a Franciszka Ka-
miñskiego dla upamiêtnienia wysi³ku zbrojnego
¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich w latach
1940–1945. Jest to odznaczenie wojenne nada-
wane ¿o³nierzom Batalionów Ch³opskich oraz
¿o³nierzom organizacji je poprzedzaj¹cych.

I wreszcie trzeci rodzaj krzy¿a, Krzy¿ Narodo-
wego Czynu Zbrojnego, wprowadzony art. 17e,
bêd¹cy kontynuacj¹ Krzy¿a Narodowego Czynu
Zbrojnego wprowadzonego dnia 14 grudnia
1944 r. zarz¹dzeniem Rady Politycznej Narodo-
wych Si³ Zbrojnych. Jest to odznaczenie wojenne
nadawane ¿o³nierzom Narodowych Si³ Zbrojnych.

I w œlad za tymi regulacjami, które wprowadzaj¹
pewnego rodzaju odstêpstwo od ogólnych zasad,
¿e tego rodzaju odznaczenia mog¹ byæ nadawane
w pewnym przedziale czasowym, mianowicie albo
w ci¹gu piêciu lat od zakoñczenia wojny, jeœli cho-
dzi o krzy¿e wojenne, albo te¿ w okresie trzech lat
od zakoñczenia dzia³añ polegaj¹cych na zwalcza-
niu terroryzmu lub na pe³nieniu zagranicznych
misji pokojowych – bo tam by³ ten przedzia³ czaso-
wy trzech lat… Art. 17f czyni odstêpstwo od tych li-
mitów czasowych i stwierdza, ¿e siê ich nie stosuje.
Czyli bez ograniczeñ czasowych mo¿na nadawaæ te
nowe rodzaje krzy¿y i odznaczeñ.

Oczywiœcie propozycja jest taka, ¿eby przyj¹æ ten
projekt ustawy bez zmian. By³aby to ustawa, która
praktycznie nie wymaga jakichœ nak³adów finanso-
wych, a w ka¿dym razie by³yby one znikome – bo
wiadomo, oprócz kwestii wartoœci krzy¿a s¹ jakieœ
tam œwiadczenia z tym zwi¹zane, zupe³nie symboli-
czne,poza tymsprawadotyczy ju¿niewielkiej grupy
ludzi, którzy do¿yli tak sêdziwego wieku. Nie otrzy-
mali oni jeszcze tych odznaczeñ, a chyba wypada,
¿eby ojczyzna ich uhonorowa³a. 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 Stanis³awa
Piotrowicza.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Proszê pañstwa, mamy ma³y k³opot, albowiem
nie ma przedstawiciela rz¹du. Je¿eli nie macie
pañstwo pytañ dotycz¹cych tego punktu…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jest jas-
ne, pan senator powiedzia³ wszystko.)
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…to moglibyœmy uznaæ, ¿e mogê przejœæ od ra-
zu do otwarcia dyskusji. Nie ma pytañ?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma.)
Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e lista mówców… ¿e nikt do g³osu
siê nie zapisa³.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rafa³
Muchacki z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy, to trzecie czytanie objê-
³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi g³osowaniami.

Bardzo proszê o chwileczkê uwagi, albowiem
zanim og³oszê dwudziestominutow¹ przerwê,
przypomnê, ¿e po przerwie przyst¹pimy do proce-
dowania punktu pi¹tego: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych.

Poproszê obecnie pana senatora sekretarza
o przedstawienie komunikatów. Bardzo proszê.

Senator Sekretarz
W³adys³aw Dajczak:

Posiedzenie…
(Senator Norbert Krajczy: Nie s³yszymy!)
Posiedzenie Komisji Zdrowia poœwiêcone roz-

patrzeniu wniosków zg³oszonych w trakcie deba-
ty do ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
odbêdzie siê w dniu 6 lipca w sali nr 182 bezpoœre-
dnio po og³oszeniu przerwy w obradach.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu ro-
dzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz
niektórych innych ustaw odbêdzie siê bezpoœre-
dnio po og³oszeniu przerwy w obradach w sali
nr 217.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej roz-
patrzy wnioski do ustawy o zmianie ustawy o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe”.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Proszê pañstwa, chcê uprzejmie pañstwa poin-
formowaæ, ¿e jutro o godzinie 9.00 rozpoczniemy
obrady od punktu siedemnastego: informacja
o dzia³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok
2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka. I po tym przyst¹pimy do bloku g³o-
sowañ. Dziêkujê bardzo.

Og³aszam przerwê do 19.15. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 54
do godziny 19 minut 20)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1249,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1249A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Prosimy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ek! Pañstwo Ministrowie! Pano-
wie Senatorowie!

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatry-
wa³a tê ustawê 30 czerwca. To pierwszy projekt
przedstawiony przez prezydenta w nowej kadencji
jako jego inicjatywa. Na naszym posiedzeniu re-
prezentowa³a go pani minister Irena Wóycicka.
Nowelizacja dotyczy skutków ustawy, któr¹ przy-
jêliœmy 16 grudnia 2010 r. Mówi ona, ¿e nie bêdzie
mo¿na równoczeœnie pobieraæ emerytury oraz
kontynuowaæ zatrudnienia u tego samego praco-
dawcy bez koniecznoœci rozwi¹zania umowy
o pracê. Ma to nast¹piæ 1 paŸdziernika 2011 r. Ale
zdaniem pana prezydenta, który jest wniosko-
dawc¹ tej nowelizacji, osoby takie, podejmuj¹c
decyzjê o pobieraniu emerytury przy jednoczes-
nym zatrudnieniu, kontynuowaniu pracy u tego
samego pracodawcy, dzia³a³y w zaufaniu do pañ-
stwa. I do prawa, które stanowimy, bo mog³y prze-
cie¿ dokonaæ innych wyborów; mog³y na przyk³ad
kontynuowaæ pracê bez jednoczesnego przecho-
dzenia na emeryturê. Prezydent, wychodz¹c z te-
go za³o¿enia, proponuje ustawê, która przyzna
uprawnienie do ponownego ustalenia wysokoœci
emerytury osobom uprawnionym w okresie od 8
stycznia 2009 r. do 30 wrzeœnia 2011 r. I w usta-
wie tej przyjêto, ¿e to uprawnienie bêdzie obo-
wi¹zywa³o, o ile ten zatrudniony nie pobiera³ eme-
rytury przez okres osiemnastu miesiêcy, to jest
czas, który zosta³ wprowadzony korekt¹ w czasie
prac sejmowych.

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Komunikaty. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach… 89

(wicemarsza³ek G. Sztark)

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Z kolei warunki, od spe³nienia których zale¿y
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o ponowne ustalenie
wysokoœci emerytury na zasadach okreœlonych
w tym projekcie, opisane zosta³y w art. 149c. I one
wyró¿niaj¹ tutaj kilka sytuacji. Rozró¿niaj¹ sytua-
cjê osób, które, nazwijmy to, zdoby³y to uprawnie-
nie emerytalne na starych zasadach, tych, które
zdoby³y te uprawnienie ju¿ na nowych zasadach,
i tych, które zgodnie z ustawami emerytalnymi s¹
uprawnione na zasadach mieszanych. W ka¿dym
z tych przypadków opisany jest sposób realizacji
tego prawa. Pragnê tak¿e zaznaczyæ, ¿e zrobiono
coœ dla unikniêcia takiej sytuacji, w której po
przeliczeniu taka nowa emerytura by³aby ni¿sza,
a czasem mog¹ siê takie przypadki zdarzyæ. Usta-
wodawca przewidzia³ to i zaproponowa³, ¿eby
wówczas obowi¹zywa³a wysokoœæ emerytury ko-
rzystniejsza dla uprawnionego, emeryta.

Ustawa ta dotyczy oko³o czterdziestu siedmiu
tysiêcy osób. Skutki tej ustawy nie s¹ ³atwe do
oszacowania. Trzeba przyznaæ projektodawcom,
¿e do³o¿yli sporo starañ, a¿eby symulowaæ te
skutki; jest opisanych a¿ szeœæ wariantów. Ale
w konkluzji, nie wchodz¹c w szczegó³y, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e te skutki nie s¹ i nie by³yby do roku
2060, bo dla takiego okresu te symulacje przepro-
wadzano, szczególnie dolegliwe dla Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Z tego wzglêdu, ¿e to
przed³o¿enie jest korzystne dla tak du¿ej grupy
osób, ¿e przywraca zaufanie do porz¹dku prawne-
go i ¿e nie rodzi nadmiernych skutków prawnych,
projekt prezydenta zyska³ poparcie rz¹du i wszys-
tkich cz³onków Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej, któr¹ reprezentujê.

Komisja wnosi o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ…
Bardzo proszê o pozostanie tutaj, Panie Sena-

torze, bo senatorowie mog¹ jeszcze zg³aszaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê za-
pytania do pana senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

(Senator Kazimierz Kleina: Ja chcia³bym o coœ
zapytaæ.)

Bardzo proszê, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marsza³ek! Panie Przewodnicz¹cy!
Chcia³bym zapytaæ o te skutki finansowe, bo pan
senator tak doœæ ³atwo nad tym przeszed³. Ale czy
mo¿na przyjmowaæ ustawê, której skutki finan-
sowe nie s¹ znane lub której skutki s¹ trudne do
wyszacowania?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wysokoœæ tych obci¹¿eñ zale¿na bêdzie od
indywidualnych decyzji samych uprawnio-
nych, w zwi¹zku z tym trudno jest w takiej sy-
tuacji to szacowaæ. Ale przyjêto wariantowo
szacunek dla ka¿dego tysi¹ca osób, które po-
bieraj¹ emeryturê bez rozwi¹zania stosunku
pracy i które zawiesz¹ tê emeryturê do 1 paŸ-
dziernika 2011 r. I tam w tych ró¿nych warian-
tach to siê waha, Panie Senatorze, w przedziale
od roku 2011 do 2060, od 63,7 miliona w pier-
wszym wariancie do maksymalnie 98,9 miliona
w wariancie trzecim. Oczywiœcie w ka¿dym ro-
ku – tutaj musia³bym przedstawiæ panu sena-
torowi tê symulacjê – to wygl¹da ró¿nie. W tym
wariancie najdro¿szym w latach 2011–2015
ustawa ta nie rodzi³aby skutków finansowych,
ale one by siê pojawi³y w roku 2016 i by³aby to
kwota – podajê to dla tych tysi¹ca osób – 1 mi-
liona 300 tysiêcy. Te skutki maksymalnie siê-
ga³yby 5 milionów w latach 2018–2019. Dyspo-
nuj¹c takimi danymi, a poza tym maj¹c jeszcze
pozytywn¹ opiniê rz¹du, senatorowie czuli siê
uspokojeni, bo przy bud¿ecie Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych te kwoty prawdopodobnie
nie bêd¹ rzutowa³y na wysokoœæ wyp³at, które
s¹ konieczne, czy te¿ na wysokoœæ zad³u¿enia
funduszu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak ma pytanie.
Nie uspokoi³ pan wszystkich, nie…
(Senator W³adys³aw Dajczak: No w³aœnie. Dziê-

kujê bardzo, Pani Marsza³ek.)
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Nie uspokoi³ pan senator, bo myœlê, ¿e s¹ w¹t-
pliwoœci co do potrzeby takiego wyrywkowego
potraktowania. Myœlê, ¿e jest to takie wyrywko-
we potraktowanie systemu emerytalnego. I chy-
ba taki trochê podzia³ emerytów, z wyodrêbnie-
niem tych, którzy po 8 stycznia 2009 r. i do
30 wrzeœnia 2011 r. pobierali emeryturê i jedno-
czeœnie pracowali. Pan senator mówi³, ¿e doty-
czy to du¿ej grupy osób. Chcia³bym w³aœnie po-
prosiæ o to, ¿eby, jeœli mo¿na, przynajmniej w ja-
kimœ przybli¿eniu podaæ, jak du¿ej grupy osób
to dotyczy.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Podawa³em to,
podawa³em.)

I jeszcze chcia³bym poznaæ, jeœli takie by³o,
stanowisko strony spo³ecznej co do projektu tej
ustawy.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Jeœli chodzi o liczbê tych osób, to oszacowano j¹
na czterdzieœci siedem tysiêcy. Jeœli zaœ chodzi
o opinie, to na posiedzeniu komisji mówiliœmy
o dwóch opiniach zwi¹zkowych; pierwsz¹ by³a opi-
nia NSZZ „Solidarnoœæ”, a drug¹ – OPZZ. Z tym, ¿e
trzeba powiedzieæ, ¿e tak na dobr¹ sprawê te opi-
nie, Panie Senatorze, nie dotyczy³y tej ustawy,
wraca³y bowiem do ustawy, do której ona siê odno-
si, próbuj¹c w³aœnie ³agodziæ jej skutki. Jednak my
przecie¿ nie dyskutujemy o ustawie, któr¹ przyjêto
ju¿ dawniej, lecz dyskutujemy o przed³o¿eniu pre-
zydenckim, które próbuje umo¿liwiæ przeliczenie
tej emerytury tym osobom, które z racji wczeœniej-
szej zmiany zasad mog³yby straciæ na wysokoœci
emerytury.

Tak wiêc komisja rzeczywiœcie zapozna³a siê z ty-
mi opiniami, mieliœmy je tak¿e na piœmie, pani mi-
nister Wóycicka siê do nich po kolei odnosi³a, a mi-
motodecyzjakomisji by³awtej sprawiepozytywna.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale rozumiem –
bo pan senator tego nie dopowiedzia³ – ¿e te opinie
by³y negatywne. Tak?)

Tak, te opinie by³y krytyczne, ale – powtórzê –
nie w odniesieniu do tej ustawy, tylko w odniesie-
niu do ustawy, nazwijmy j¹ tak, bazowej, która
by³a powodem przyjêcia tej w³aœnie ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma ju¿ wiêcej pytañ. Równie¿ pan senator

Bisztyga nie chce zadaæ pytania.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez pana

prezydenta.
Do prezentowania stanowiska w toku prac parla-

mentarnych zosta³a upowa¿niona podsekretarz sta-
nuwKancelariiPrezydentaRPpani IrenaWóycicka.

Czy pani Irena Wóycicka chcia³aby zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka: Tak, je-
œli mo¿na.)

Bardzo proszê, zapraszam mo¿e na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Wóycicka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³abym ustosunkowaæ siê do pytañ doty-

cz¹cych prezydenckiej ustawy o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, a tak¿e uzupe³niæ odpowiedzi, które
tutaj pad³y.

Po pierwsze, liczba czterdzieœci siedem tysiêcy
jest liczb¹ potencjaln¹, oszacowan¹ przez ZUS, bo
tyle osób skorzysta³o z tych przepisów pozwala-
j¹cych na ³¹czenie pracy z emerytur¹ bez roz-
wi¹zania stosunku pracy. I do 30 wrzeœnia
2011 r. te osoby bêd¹ musia³y podj¹æ decyzjê, czy
zawieszaj¹ emeryturê i pozostaj¹ u swojego pra-
codawcy – i to jest ta grupa osób, której bêdzie do-
tyczyæ ta ustawa – czy zrezygnuj¹ z pracy, roz-
wi¹¿¹ stosunek pracy ze swoim dotychczasowym
pracodawc¹ i pozostan¹ na emeryturze. Wtedy
oczywiœcie pozostaje jeszcze droga ponownego
nawi¹zania stosunku pracy z poprzednim czy
z innym pracodawc¹. Tak wiêc czterdzieœci sie-
dem tysiêcy to jest maksymalna liczba osób, któ-
rych, jak szacuje ZUS, mo¿e dotyczyæ ta ustawa.

Po drugie, jeœli chodzi o problem stosunku
zwi¹zków zawodowych, to chcê powiedzieæ, ¿e
o ile stanowisko OPZZ odnosi³o siê – jak mówi³ se-
nator Augustyn, przewodnicz¹cy komisji – w ogó-
le do problemu kwestii ³¹czenia pracy z emerytu-
r¹, a wiêc nie do tej konkretnie ustawy, o tyle sta-
nowisko zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ” od-
nosi³o siê do pierwotnej wersji tekstu ustawy, któ-
ra zak³ada³a, ¿e prawo do ponownego przeliczania
emerytury nastêpuje po trzydziestu miesi¹cach
od zawieszenia tej emerytury. To stanowisko zo-
sta³o uwzglêdnione w toku dalszych prac parla-
mentarnych i zmiana, która zredukowa³a ten
okres z trzydziestu do osiemnastu miesiêcy, zo-
sta³a poparta zarówno przez prezydenta, jak
i przez rz¹d. Tak wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e w to-
ku prac parlamentarnych stanowisko zwi¹zku
zawodowego „Solidarnoœæ” zosta³o uwzglêdnione
i w ustawie ten okres zosta³ skrócony.

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o sza-
cunki finansowe, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie
uwzglêdniono w nich skutków pozytywnych tej
ustawy, jakimi jest zawieszenie emerytury i prze-
d³u¿enie okresu pracy przez pewn¹ grupê emery-
tów. Te korzyœci polegaj¹ w³aœnie na niepobiera-
niu przez nich emerytury przez pewien okres, jak
równie¿ na tym, ¿e ta ustawa powinna zachêciæ do
pewnego zachowania siê osób, których dotyczy,
a zatem – w konsekwencji – ewentualnie mo¿e
zwiêkszyæ siê iloœæ sk³adek wp³acanych do Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Jednak takich
szacunków, powiedzia³abym, korzyœci z wprowa-
dzanej ustawy, nie przeprowadzono.

Ponadto chcê siê jeszcze ustosunkowaæ do jed-
nej kwestii, a mianowicie do tego, ¿e ta ustawa nie
dotyczy grup osób, które przesz³y na emeryturê
przed 2009 r. Oczywiœcie, ¿e nie dotyczy, bo ta
grupa nie zosta³a zaskoczona zmian¹ przepisów.
Chcia³abym przypomnieæ, ¿e w 2009 r. zosta³
wprowadzony przepis, który umo¿liwia³ ³¹czenie
pracy z emerytur¹ bez rozwi¹zania stosunku pra-
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cy, ma³o tego, ta ustawa jednoczeœnie by³a
zwi¹zana z wprowadzeniem programu „50 plus”,
który by³ bardzo nag³oœniony i, ¿e tak powiem,
wspierany i realizowany przez rz¹d. W zwi¹zku
z tym te osoby mia³y prawo zak³adaæ, ¿e takie roz-
wi¹zanie bêdzie funkcjonowa³o w d³ugim okresie,
a zosta³y zaskoczone zmian¹ przepisów. Gdyby
przedtem wiedzia³y, ¿e te przepisy bêd¹ inne,
mog³yby post¹piæ inaczej, nie przechodziæ na
emeryturê, od³o¿yæ ten moment przejœcia na eme-
ryturê i kontynuowaæ pracê u swojego pracodaw-
cy, a zatem racjonalnie wybraæ wy¿sz¹ emeryturê
w przysz³oœci. Ta ustawa niejako niweluje te skut-
ki, powiedzia³abym, mo¿liwej niekorzystnej de-
cyzji podjêtej przez te osoby, które zosta³y zasko-
czone zmian¹ przepisów. Wczeœniej takiej sytua-
cji nie by³o, dlatego ta sytuacja nie dotyczy osób,
które pobiera³y emeryturê przed 2009 r., które
przesz³y na emeryturê przed 2009 r., nie mo¿na
porównywaæ tych sytuacji.

Zatem, po moich wyjaœnieniach, chcia³abym
poprzeæ stanowisko senackiej Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej i prosiæ o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e termin przyjêcia tej
ustawy bêdzie mia³ wp³yw na zachowania tych
osób i na informacjê, jak¹ bêd¹ posiada³y osoby,
które musz¹ podj¹æ decyzjê o ewentualnym za-
wieszeniu emerytury i kontynuowaniu pracy lub
te¿ o rezygnacji z pracy i pobieraniu emerytury.
Im wczeœniej uka¿e siê informacja o przyjêciu
ustawy, tym wiêcej czasu bêd¹ mia³y te osoby na
podjêcie w³aœciwej i rozs¹dnej decyzji. Dziêkujê
bardzo za wys³uchanie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Jeszcze, je¿eli mo¿na, momencik…
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawicielki prezydenta zwi¹zane z omawia-
nym punktem porz¹dku obrad.

Pañstwo senatorowie?
Bardzo proszê, pan senator Sidorowicz, a na-

stêpny bêdzie pan senator Rulewski.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Chcia³bym zadaæ pani minister pytanie:…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê bar-

dzo.)
…czy osoby, które przesz³y na emeryturê i kon-

tynuowa³y pracê, musz¹ siê obecnie zwolniæ, a je-
¿eli natychmiast potem siê zatrudni¹, to czy odzy-
skaj¹ prawo do pobierania emerytury i ³¹czenia
jej z prac¹?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka: Prze-
praszam bardzo, Panie Senatorze, czegoœ tu nie
zrozumia³am…)

Jeszcze raz. Powtórzê: wed³ug obecnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów osoba, która kontynuuje
pracê i pobiera emeryturê na ich podstawie – czyli
na podstawie tych przepisów, które zosta³y zmie-
nione – musi podj¹æ decyzjê, bo inaczej we wrzeœ-
niu zostanie zawieszone jej prawo do pobierania
emerytury. Je¿eli jednak siê zwolni i zostanie po-
nownie przyjêta do pracy, to mo¿e ju¿ wtedy kon-
tynuowaæ… Tak wiêc ustawa, któr¹ omawiamy,
tego nie dotyczy – ona dotyczy sytuacji, w której,
jak rozumiem, osoba zawiesza emeryturê, konty-
nuuje pracê, a ustawa chroni jej interesy, gdyby
po powrocie do pobierania emerytury przeliczona
emerytura by³aby ni¿sza. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka: Tak, Pa-
nie Senatorze…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Wóycicka:

Przepraszam bardzo, jestem po raz pierwszy
w Senacie…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Mi³o nam.)
…st¹d mo¿e nie trzymam siê dostatecznie dob-

rze regu³.
Panie Senatorze, tak w³aœnie jest, ¿e pozosta³e

osoby nie trac¹. Ich decyzja dotycz¹ca przejœcia
na emeryturê nie powoduje ewentualnej utraty,
¿e tak powiem…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Wielkoœci…)
…nie powoduje niekorzyœci zwi¹zanych z wy-

sokoœci¹ emerytury, poniewa¿ oni potwierdzaj¹
tym samym, ¿e moment przejœcia na emeryturê
by³ w³aœciwy. Zatem ustawa dotyczy tylko tych
osób, które zdecyduj¹ siê kontynuowaæ pracê
u tego samego pracodawcy, czyli…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Rozumiem.)
…jakiejœ grupy, dlatego ¿e te osoby, mo¿na po-

wiedzieæ, mog³y podj¹æ b³êdn¹ decyzjê o przejœciu
na emeryturê w myœl poprzednich przepisów.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Rozumiem,
dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I bardzo proszê, pan senator Rulewski.
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Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, rozumiem sytuacjê pana prezy-

denta, który niejako zosta³ przymuszony do tego,
¿eby nie zrealizowaæ swojej wczeœniejszej zapo-
wiedzi o tym, ¿e zawetuje tê ustawê, która by³a
w³¹czona w pakiet innych ustaw, i wyszed³ z ini-
cjatyw¹, powiedzia³bym, spo³ecznej i finansowej
rekompensaty. Niemniej jednak wœród niektó-
rych odbiorców tej ustawy panuje takie przekona-
nie, ¿e ze wzglêdu na zmienne stanowisko rz¹du
niektórzy nie skorzystaj¹ z prawa do ponownego
zatrudnienia. Zatem pytanie: czy ta rekompensa-
ta jest adekwatna do swoistej straty, któr¹ ponio-
s¹? Jak pan prezydent… jak pani minister by to
wyt³umaczy³a?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Wóycicka:

Panie Senatorze, osoby, które bêd¹ mia³y œwia-
domoœæ, ¿e nie bêd¹ mog³y rozwi¹zaæ stosunku
pracy, a nastêpnie ponownie go zawi¹zaæ, mog¹
podj¹æ decyzjê o kontynuowaniu zatrudnienia,
je¿eli im na tym zale¿y, i wtedy zostan¹ objête t¹
ustaw¹.

(SenatorJanRulewski:W innymmiejscupracy.)
A je¿eli w innym miejscu pracy, to wtedy nie ma

przeszkód w ³¹czeniu pracy z emerytur¹. Tak ¿e
tutaj ich prawo emerytalne nie zosta³o w ¿aden
sposób naruszone. Ewentualnie tylko grupa
osób, które zdecyduj¹ siê na kontynuowanie pra-
cy u tego samego pracodawcy, mo¿e byæ stratna
na tym przepisie.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

I w³aœnie ta grupa na tym przepisie, nie prezy-
denckim, tylko tym, który wprowadzi³ obowi¹zek
zawieszenia emerytury w przypadku kontynuo-
wania pracy od 1 paŸdziernika… Ta grupa osób
mo¿e zostaæ dotkniêta tymi przepisami, poniewa¿
wszystkie inne grupy albo zachowaj¹ równolegle
prawo do emerytury z pracy, albo te¿ zrezygnuj¹
z pracy, je¿eli taki bêdzie ich wybór.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister, nie widzê wiê-
cej chêtnych do zadania pytania.

Dziêkujê pani uprzejmie.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka:
Dziêkujê.)

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

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

Bardzo proszê, czy pan senator minister Duda
chce zabraæ g³os?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Kilka zdañ, jeœli pa-
ni marsza³ek pozwoli.)

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Wysoki Senacie!
To ju¿ by³o wielokrotnie powtarzane przez

moich przedmówców, a mianowicie Rada Mini-
strów pozytywnie ocenia koncepcjê, aby osoby, któ-
re po nabyciu prawa do emerytury zdecydowa³y siê
na ca³kowite zawieszenie jej wyp³aty przez odpowie-
dnio d³ugi okres, mia³y mo¿liwoœæ ustalenia jej wy-
sokoœci na nowo. Konkluduj¹c, Rada Ministrów po-
piera prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

O, s¹ chêtni.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Króciutkie pytanie.
Proszê pañstwa, sk¹d siê wzi¹³ ten okres osiem-

nastu miesiêcy, o którym mowa w art. 194c? Dla-
czego osiemnaœcie miesiêcy, a nie, dajmy na to,
szeœæ miesiêcy? A mo¿e w ogóle przyj¹æ tutaj brak
jakiegokolwiek okresu, bo mog¹ byæ ró¿ne sytua-
cje ¿yciowe. Czasami ktoœ nie bêdzie pobiera³ eme-
rytury, bo znajdzie jednak zatrudnienie, mimo ¿e
musia³ zwolniæ siê z pracy i mu w zwi¹zku z tym…
i go po raz drugi zatrudniono, i… Przepraszam,
inaczej, wtedy to mia³by prawo… Dajmy na to, nie
pobiera emerytury, bo nie spe³nia warunków, po-
tem znowu podejmuje pracê, a minê³o na przyk³ad
szeœæ miesiêcy. W zwi¹zku z tym nie pobiera³ eme-
rytury tylko przez szeœæ miesiêcy, a nie przez
osiemnaœcie miesiêcy. Dlaczego nie daæ mu szansy
na wyliczenie emerytury na ca³kiem nowych zasa-
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dach, czyli od nowej kwoty bazowej, która w miê-
dzyczasie mog³a ulec zmianie, zw³aszcza ¿e, z tego,
co pamiêtam, ta kwota bazowa zmienia siê bodaj¿e
raz na rok? Tak ¿e czy nie by³oby bardziej trafnie
w miejsce osiemnastu miesiêcy ustaliæ na przy-
k³ad dwunastu miesiêcy? Ale nie znam szczegó-
³ów, pytam z czystej dociekliwoœci.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan minister scedowa³ upowa¿nienie na pani¹

minister…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Poprosi³.)
Tak, poprosi³ pani¹ minister…
Poprosimy pani¹ minister o udzielenie odpo-

wiedzi, mo¿e z miejsca, dobrze?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Wóycicka:

Dobrze.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Osób, które roz-

wi¹za³y stosunek pracy, a potem nawi¹za³y go
z innym pracodawc¹, w ogóle, ¿e tak powiem, ta
ustawa nie dotyczy. Ustawa dotyczy tylko tych,
którzy zawiesz¹ emeryturê na skutek kontynuo-
wania pracy u tego samego pracodawcy.

Dlaczego osiemnaœcie miesiêcy? Potrzebny by³
jakiœ termin uwiarygodnienia tego, ¿e te osoby
faktycznie zamierzaj¹ kontynuowaæ pracê u tego
samego pracodawcy. W innym przypadku ustawa
mog³aby byæ Ÿród³em najró¿niejszych interpreta-
cji, mog³aby byæ wykorzystywana w celu ponow-
nego przeliczania w ca³oœci emerytury, na przy-
k³ad w wyniku zawieszenia emerytury na jeden
miesi¹c. Oczywiœcie kwesti¹ dyskusyjn¹ jest to,
czy okres osiemnastu czy trzydziestu miesiêcy,
jak to by³o w pierwotnym projekcie prezyden-
ckim, jest wystarczaj¹cym uwiarygodnieniem za-
miaru kontynuowania zatrudnienia u tego same-
go pracodawcy. Osiemnaœcie miesiêcy jest wyni-
kiem kompromisu, jaki zosta³ zawarty w trakcie
prac parlamentarnych i wydaje siê, ¿e to jest do-
bre, akceptowalne rozwi¹zanie. To nie jest d³ugi
okres; jednoczeœnie taki wyd³u¿ony okres pracy
œwiadczy o powa¿nym zamiarze kontynuowania
zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Zadawanie pytañ bêdzie kontynuowaæ pan se-

nator Rulewski. Pytania skierowane do pana mi-
nistra Jaros³awa Dudy.

Bardzo proszê.

Senator Jan Rulewski:

Tak. Tutaj przepraszam za pewien dyskomfort,
bo jeœli pani marsza³ek podejmie decyzjê, ¿e
w imieniu pana ministra ma odpowiadaæ pani mi-
nister Wóycicka, to mo¿e to oznaczaæ, ¿e nara¿a
majestat prezydenta na odpowiedzi na pytania,
które nie wynikaj¹ z pracy urzêdu prezydenckiego
czy pana prezydenta.

Do rz¹du kierujê pytanie. Mianowicie chodzi
mi o to, ¿e w projekcie ustawy oko³obud¿etowej
by³o przewidziane 800 milionów z³ z tytu³u zanie-
chania prawnego przywileju czy te¿ prawa do
³¹czenia pracy z emerytur¹. Teraz w gruncie rze-
czy stwierdzamy, ¿e to bêdzie, tylko bêdzie wyma-
ga³o dodatkowego papierka czy dwóch papierków:
papierka o zwolnienie i drugiego papierka o przy-
jêcie. Pan prezydent ³agodzi to dodatkow¹, incy-
dentaln¹ ustaw¹. Dodajmy, ¿e mog¹ pojawiæ siê
tutaj przypadki, powiedzia³bym, trudne: jednemu
przywilej ponownego zatrudnienia bêdzie udzie-
lony, innemu – nie. Wobec tego jest pytanie: gdzie
bêd¹ efekty…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo.)

…z tytu³u wprowadzenia nie ustawy prezyden-
ckiej, tylko tej ustawy oko³obud¿etowej?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Pan minister kiwa g³ow¹, ¿e zrozumia³.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Panie Senatorze, efekty s¹ dostrzegalne. Wpro-
wadzenie tej ustawy spowoduje po prostu w final-
nym rozstrzygniêciu oszczêdnoœci, a nie wydatki,
a wiêc to by³ g³ówny, jak rozumiem, klucz. I mog-
³em zaprezentowaæ takie stanowisko rz¹du w tym
zakresie miêdzy innymi dlatego, ¿e zgodzi³ siê na
to minister Rostowski, Ministerstwo Finansów,
co nie jest, jak pañstwo wiecie, kwesti¹ oczywist¹
w tym przypadku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
94 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

(senator Z. Cichoñ)



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 dyskusji.

Dla porz¹dku…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja siê zg³aszam.)
Pan senator Cichoñ, tak?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak jest.)
Zapisa³ siê?
(G³os z sali: Nie zapisa³ siê.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie, zg³aszam siê

w tym momencie.)
Dobrze, dobrze.
Dzisiaj koñczymy posiedzenie, w zwi¹zku z tym

zapraszamy.
Dziesiêæ minut… trzy minuty, tak? Dobrze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Panie Ministrze!

Proponowana ustawa ma na celu naprawienie
tych b³êdów, które zosta³y wprowadzone poprzez
s³awetny art. 103a, zaskar¿ony do Trybuna³u
Konstytucyjnego – zobaczymy, jaki bêdzie jego
los. Ale jest, proszê pañstwa, pytanie, czy jest to
rozwi¹zanie rzeczywiœcie dobre i do przyjêcia. No,
ja nie bez kozery postawi³em pytanie, sk¹d ten
okres osiemnastu miesiêcy jako przes³anka no-
wego przeliczenia wysokoœci emerytury na tych
zasadach, które potem s¹ bli¿ej okreœlone poprzez
odes³anie do ró¿nych innych artyku³ów. Dlaczego
nie wprowadziæ na przyk³ad takiej zasady, ¿e pod-
lega to przeliczeniu w ka¿dym przypadku powró-
cenia do pobierania emerytury czy renty? Przecie¿
ró¿ne mog¹ byæ sytuacje ¿yciowe. Czasami ktoœ
nie bêdzie pobiera³, bo nie rozwi¹¿e stosunku pra-
cy, no ale potem zajd¹ takie okolicznoœci, bo
w praktyce czêsto siê zdarza, ¿e pracodawcy chc¹
siê pozbywaæ z pracy starszych ludzi, z ró¿nych
powodów, preteksty zawsze siê znajd¹, ¿eby ta-
kiego cz³owieka zwolniæ… Byæ mo¿e uda mu siê
przepracowaæ zaledwie, nie wiem, szeœæ miesiêcy
albo trzy miesi¹ce po 1 paŸdziernika 2011 r. Je-
dnak¿e przez ten okres, te trzy miesi¹ce czy szeœæ
miesiêcy, œwiadczenie pobiera³, a byæ mo¿e w tym
czasie zmieni¹ siê wskaŸniki, które decyduj¹
o wysokoœci œwiadczenia. W zwi¹zku z tym uwa-
¿am, ¿e je¿eli ju¿ chcemy naprawiæ te b³êdy i nie-
sprawiedliwoœci, które ustawa uczyni³a, no to
róbmy to w pe³nym zakresie. To s¹ b³êdy i niespra-
wiedliwoœci polegaj¹ce na tym, ¿e pozbawia siê lu-
dzi prawa do równoczesnego pracowania i pobie-
rania emerytury.

(Senator Jan Rulewski: To nie tak.)
Proszê?

(G³os z sali: Poprzednia ustawa…)
No poprzednia ustawa. Ja mówiê, ¿e obecna

ustawa ma na celu naprawienie tamtej, czyli jak-
by z³agodzenie negatywnych skutków i niespra-
wiedliwoœci wywo³anych tamt¹ ustaw¹. Je¿eli
chcemy je ³agodziæ i likwidowaæ, to róbmy to
w jak najszerszym zakresie i nie wprowadzajmy
tutaj tego wymogu, ¿eby ktoœ nie pobiera³ emery-
tury przez co najmniej osiemnaœcie miesiêcy. Bo,
tak jak mówiê, mo¿e siê okazaæ, ¿e ten ktoœ nie
bêdzie jej pobiera³ przez krótszy okres i potem
powróci do pobierania tego œwiadczenia, a w tym
czasie mog³y zaistnieæ okolicznoœci, które decy-
duj¹ o tym, ¿e to œwiadczenie by³oby przeliczane
na korzystniejszych dla niego zasadach.

W zwi¹zku z tym mam propozycjê, ¿eby zmie-
niæ ten artyku³ poprzez wykreœlenie tego sfor-
mu³owania, ¿e ktoœ nie pobiera³ œwiadczeñ
przez okres co najmniej osiemnastu miesiêcy.
Czyli w ka¿dym przypadku powrotu do pobiera-
nia œwiadczeñ mia³by prawo ¿¹daæ, ¿eby mu
przeliczono te œwiadczenia, a je¿eli oka¿e siê to
dla niego korzystniejsze, to powinien otrzymaæ
œwiadczenie w wiêkszej wysokoœci. W ten spo-
sób w jakimœ maksymalnym mo¿liwym zakresie
bêdzie mo¿na te niesprawiedliwoœci wymazaæ.
Oczywiœcie nikt nie zdo³a przemalowaæ trabanta
na mercedesa, bo ustawa jest bublem i jest
sprzeczna z konstytucj¹ – chodzi o ten art. 103,
o którym wspomnia³em – tego siê ca³kowicie na-
prawiæ nie da, no ale przynajmniej naprawiajmy
to w takim zakresie, jaki jest mo¿liwie najbar-
dziej korzystny dla ludzi. Oczywiœcie ja sobie
zdajê sprawê z tego, ¿e tutaj jest taka sytuacja,
i¿, z jednej strony, rz¹d odebra³ ludziom pewne
uprawnienia, a z drugiej pan prezydent wystê-
puje w roli dobrodzieja i ojca narodu, który teraz
usi³uje coœ naprawiæ. No, je¿eli ju¿ usi³uje coœ
naprawiæ, to niech to naprawia, z nasz¹ pomo-
c¹, jak najlepiej. Dlatego sk³adam wniosek, ¿e-
by wprowadziæ poprawkê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e tym razem lista mówców zosta³a

wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pañstwo senatoro-

wie: Stanis³aw Iwan, Ryszard Knosala, Tadeusz
Gruszka i Alicja Zaj¹c z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*, a wnioski o charakterze
legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Zbi-
gniew Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?

80. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych 95

(wicemarsza³ek G. Sztark)

*Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie.)

Nie.
Czy pani minister równie¿ rezygnuje…
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka: Dziê-
kujê.)

Dziêkujê bardzo.
Na pewno jeszcze podczas posiedzenia komisji

bêdzie mo¿liwoœæ wyjaœnienia…
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawo-
zdania.

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

Proszê pañstwa, zanim og³oszê przerwê do ju-
tra do godziny 9.00 rano i przypomnê, ¿e rozpocz-
niemy informacj¹ o dzia³alnoœci rzecznika praw
dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie prze-
strzegania praw dziecka, poproszê pana senatora
sekretarza o przeczytanie komunikatów.

Bardzo proszê.

Senator Sekretarz
W³adys³aw Dajczak:

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosków do pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego, projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego, projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych odbêdzie siê w sali nr 176 piêtna-
œcie minut po og³oszeniu przerwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie poprawek wniesionych do ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych odbêdzie siê
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 217.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister, dziêkujê, Panie

Ministrze, dziêkujê wszystkim pañstwu towarzy-
sz¹cym.

Do zobaczenia jutro o godzinie 9.00.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 56)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Gra¿yna
Sztark i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: informacja o dzia-
³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz
z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu rzecznika praw dziecka, pana Marka Mi-
chalaka.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1177.
Marsza³ek Senatu skierowa³ otrzyman¹ infor-

macjê do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
oraz do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpa-
trzy³a informacjê na posiedzeniu w dniu 19 maja
2011 r., a Komisja Nauki, Edukacji i Sportu –
w dniu 17 czerwca 2011 r. Komisje poinformowa-
³y o tym marsza³ka Senatu.

Proszê o zabranie g³osu rzecznika praw dziec-
ka, pana Marka Michalaka.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Trzeci raz mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej
Izbie Informacjê o dzia³alnoœci Rzecznika Praw
Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka w Polsce. Tym razem informacja ta
dotyczy dzia³añ podjêtych w roku 2010. Na wstê-
pie chcia³bym zaznaczyæ, ¿e dzisiaj mamy wyj¹t-
kow¹ rocznicê: dwudziestolecie przyjêcia, ratyfi-
kowania przez Polskê, Konwencji o prawach
dziecka.

Trzeci rok mojej dzia³alnoœci to rok kolejnych
zmian w funkcjonowaniu sprawowanego urzêdu.
Jednoczeœnie by³ to kolejny okres, w którym na-
st¹pi³ wzrost liczby zg³aszanych do biura rzeczni-

ka przypadków mo¿liwego naruszenia praw
dziecka. Ta liczba wzros³a o szeœæ tysiêcy w sto-
sunku do roku ubieg³ego i osi¹gnê³a poziom blis-
ko dwudziestu tysiêcy. Wzrost ten dotyczy ka¿dej
kategorii prowadzonych spraw. Najlepiej jest to
widoczne w zbiorczych statystykach do³¹czonych
do informacji przedstawionej Wysokiej Izbie.
Przedstawiaj¹c jej kolejne czêœci, chcia³bym
zwróciæ uwagê pañ senator i panów senatorów na
realizacjê nowej kompetencji, jaka zosta³a przy-
znana rzecznikowi przez parlament w wyniku no-
welizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która
wesz³a w ¿ycie w grudniu 2008 r. Wówczas to
rzecznik uzyska³ prawo do wystêpowania w intere-
sie dzieci przed s¹dami, przy³¹czania siê na pra-
wach uczestnika do tocz¹cych siê postêpowañ
s¹dowych. W 2009 r. z prawa tego zdecydowa³em
siê skorzystaæ w szeœædziesiêciu szeœciu spra-
wach, a rok 2010 zakoñczy³ siê liczb¹ stu trzech
przypadków przyst¹pienia do tocz¹cych siê po-
stêpowañ i kontynuacj¹ czynnoœci procesowych
w czterdziestu piêciu sprawach podjêtych jeszcze
w roku 2009 – to jest w sumie sto czterdzieœci
osiem spraw. W znacznej czêœci tych spraw
wnioski kierowane do s¹du przez rzecznika by³y
w ca³oœci lub w czêœci uwzglêdniane. Udzia³ rzecz-
nika praw dziecka znacz¹co wp³ywa³ na jakoœæ
postêpowania, poprawia³ sprawnoœæ dzia³ania
s³u¿b pomocniczych s¹du i wzmacnia³ dynamikê
procesu. Z tego wzglêdu w piêtnastu sprawach,
tam gdzie uzna³em to za wystarczaj¹ce, moi
przedstawiciele wystêpowali w s¹dzie w charakte-
rze obserwatorów. Przewa¿a³y sprawy o charakte-
rze opiekuñczo-wychowawczym z zakresu w³adzy
rodzicielskiej, egzekucji postanowieñ doty-
cz¹cych kontaktów z dzieckiem, zastêpczych
form opieki oraz przysposobienia. Inna kategoria
to sprawy z zakresu prawa administracyjnego
i miêdzynarodowego. Do czêœci z tych postêpowañ
przyst¹pi³em w efekcie zg³oszenia sprawy przez
zainteresowane osoby, do innych – z w³asnej ini-
cjatywy.

Nowoœci¹ w prezentowanej Wysokiej Izbie in-
formacji s¹ dane dotycz¹ce podjêtej dzia³alnoœci
kontrolnej oraz badañ kondycji œrodowiska ro-
dzinnego polskich dzieci. Kontrole, w liczbie stu



dziesiêciu, przeprowadzono w placówkach oœwia-
towych, opiekuñczo-wychowawczych oraz w tak
zwanych klubach dzieciêcych. Kontroli w 2010 r.
podlega³y równie¿ m³odzie¿owe oœrodki wycho-
wawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, schro-
niska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, dom po-
mocy spo³ecznej dla dzieci i oddzia³ psychiatrii
s¹dowej, a tak¿e miejsca wypoczynku letniego
i zimowego. Szczegó³owe dane o ich wynikach, jak
równie¿ o wynikach wzmiankowanych przeze
mnie badañ, s¹ dostêpne w przekazanym paniom
i panom senatorom dokumencie.

Generalnie rzecz bior¹c, postanowi³em zacho-
waæ strukturê omawianego dokumentu podobn¹
do tej z roku ubieg³ego, dziêki czemu ³atwiej jest
dokonaæ pewnych porównañ i wyci¹gn¹æ szersze
wnioski. Struktura ta oparta jest na przepisach
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która prawa
dziecka, a zarazem obszary dzia³alnoœci, pozwala
pogrupowaæ w kilka generalnych kategorii. S¹ to:
prawo do ¿ycia i ochrony zdrowia, prawo do wy-
chowania w rodzinie, prawo do godziwych warun-
ków socjalnych, prawo do nauki oraz prawo do
ochrony przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzys-
kiem, demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz innym
z³ym traktowaniem.

Ka¿dy z podrozdzia³ów drugiej czêœci informa-
cji, obejmuj¹cych kolejne kategorie praw dziecka
bêd¹ce przedmiotem troski rzecznika, zawiera
czêœæ poœwiêcon¹ wyst¹pieniom generalnym oraz
omówienie przyk³adowych spraw indywidual-
nych, w jakich rzecznik wystêpowa³. Wyst¹pienia
generalne maj¹ charakter dzia³añ systemowych
i s¹ wyrazem wspó³pracy rzecznika z w³adzami
pañstwowymi. Interwencje w sprawach indywi-
dualnych podejmowane s¹ zarówno w efekcie
przekazanych rzecznikowi informacji o przypad-
kach ³amania praw dziecka, jak i z w³asnej inicja-
tywy, na przyk³ad na podstawie medialnych do-
niesieñ.

Czêœæ trzecia informacji w ca³oœci poœwiêcona
jest, jak mówi³em, przypadkom, w których zdecy-
dowa³em siê skorzystaæ z nowych uprawnieñ
ustawowych, umo¿liwiaj¹cych mi wystêpowanie
w interesie dzieci przed s¹dami.

Kolejne czêœci przedstawiaj¹ dzia³alnoœæ rzecz-
nika w ramach wspó³pracy z organami w³adzy, or-
ganizacjami pozarz¹dowymi, wspó³pracy miêdzy-
narodowej oraz dzia³ania maj¹ce na celu upo-
wszechnianie spo³ecznej œwiadomoœci dotycz¹cej
praw dziecka.

Oprócz wspomnianej ju¿ informacji o przy-
³¹czeniu siê do postêpowañ s¹dowych pozosta³e
dane statystyczne obrazuj¹ce dzia³alnoœæ w roku
ubieg³ym sprawowanego przeze mnie urzêdu to
sto osiemnaœcie wyst¹pieñ o charakterze general-
nym i podjêcie dziewiêtnastu tysiêcy szeœciuset
szeœædziesiêciu piêciu spraw w indywidualnych

przypadkach ³amania lub podejrzenia ³amania
praw dziecka. Najwiêksza liczba spraw indywi-
dualnych, bo a¿ siedem tysiêcy trzysta dwadzie-
œcia, dotyczy³a prawa do wychowania w rodzinie.

Na drugim miejscu plasowa³y siê sprawy z zakre-
su prawa do ochrony przed przemoc¹, okrucieñ-
stwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, zaniedbaniem
oraz innymi formami z³ego traktowania – tych by³o
cztery tysi¹ce piêæset osiemdziesi¹t dziewiêæ. Naj-
mniej spraw dotyczy³o prawa do ¿ycia i ochrony
zdrowia, to jest piêæset czterdzieœci dziewiêæ, co nie
oznacza, ¿e one s¹ mniej donios³e. Podobnie jak
w roku poprzednim, w uwagach o stanie przestrze-
ganiaprawdziecka,które znajd¹paniesenator i pa-
nowie senatorowie na koñcu przedstawionej infor-
macji, stara³em siê zaprezentowaæ nie tylko kwestie
nadal wymagaj¹ce systemowego rozwi¹zania, lecz
tak¿e te, odnoœnie do których odnotowa³em popra-
wê. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e wiele problemów
przedstawionych w informacji rzecznika za
rok 2009 nie doczeka³o siê jeszcze rozwi¹zania.

W zakresie prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia in-
terwencje rzecznika praw dziecka dotyczy³y miê-
dzy innymi kosztów leczenia, organizacji i funk-
cjonowania placówek s³u¿by zdrowia, przestrze-
gania praw ma³oletnich pacjentów, b³êdów lekar-
skich i dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z udzie-
laniem œwiadczeñ zdrowotnych, dzieci martwo
urodzonych, bezpieczeñstwa stosowanych leków
i procedur medycznych oraz uzale¿nieñ. Na pod-
stawie obrazu wy³aniaj¹cego siê z interwencji
rzecznika uznaæ nale¿y, ¿e dzieci w Polsce nadal
nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu objête opiek¹
zdrowotn¹. Nadal maj¹ utrudniony dostêp do le-
karzy specjalistów wszystkich dziedzin pediatrii,
w szko³ach nie ma te¿ gabinetów profilaktycznych
i pomocy przedlekarskiej. Bezskuteczne jak do-
t¹d – co muszê stwierdziæ z ogromnym ¿alem – s¹
moje starania, aby ka¿de zdrowe dziecko w Polsce
choæ raz w roku by³o badane przez lekarza pedia-
trê. Pozwoli³oby to wczeœniej wykryæ wiele scho-
rzeñ, których póŸniejsze leczenie jest nie tylko
trudniejsze i bardziej czasoch³onne, lecz tak¿e, na
co zwracam uwagê osobom podnosz¹cym jako ar-
gument koszty takich badañ, du¿o dro¿sze. Nale-
¿y zwróciæ uwagê, ¿e ponad 90% gimnazjalistów
ma próchnicê, a ponad 60% – wady postawy. Nie
mo¿emy d³u¿ej zwlekaæ z objêciem dzieci szeroko
zakrojonymi programami profilaktycznymi.
W tym kontekœcie muszê podkreœliæ utrudniony
dostêp do opieki stomatologicznej dzieci zamiesz-
ka³ych na wsiach i w ma³ych miastach, a tak¿e
w dalszym ci¹gu aktualn¹ ideê utworzenia mobil-
nych gabinetów stomatologicznych, tak zwanych
dentobusów. Chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê na systematycznie zmniejszaj¹c¹ siê liczbê
miejsc w sanatoriach i uzdrowiskach dla dzieci.
Niepokoj¹cym zjawiskiem jest tendencja do likwi-
dacji tego typu placówek lub przekszta³canie ich
na potrzeby osób doros³ych.
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W roku 2010 znacz¹co zmniejszy³a siê liczba
skarg dotycz¹cych utrudnieñ zwi¹zanych z prze-
bywaniem rodziców z dzieckiem podczas jego ho-
spitalizacji. Odnotowa³em równie¿ spadek wy-
st¹pieñ w zwi¹zku z odmow¹ przyjêcia chorego
dziecka do lekarza w przychodni lub szpitalu.
Bardzo pozytywnie oceniamtak¿e skutek rady-
kalnych dzia³añ rz¹du i parlamentu w walce z tak
zwanymi dopalaczami. Dzia³ania te spowodowa³y
znacz¹cy spadek liczby dzieci przyjmowanych do
szpitali po za¿yciu dopalaczy.

Kolejne podstawowe prawo ka¿dego dziecka to
prawo do wychowania w rodzinie. W ostatnim ro-
ku przypadki jego pogwa³cenia zg³aszano do
rzecznika siedem tysiêcy trzysta dwadzieœcia ra-
zy. Podobnie jak w ubieg³ym roku dotyczy³y one
zw³aszcza w³adzy rodzicielskiej i opieki nad dziec-
kiem, przysposobienia, rodzin zastêpczych, kon-
taktów z dzieckiem i realizacji orzeczeñ s¹dowych
ustalaj¹cych kontakty, a tak¿e uprowadzenia
dziecka poza granice kraju, naruszania prawa
wychowanków placówek do ochrony wiêzi rodzin-
nych, kwestionowania zasadnoœci pobytu dziec-
ka w placówce, nieprawid³owego skreœlania z listy
wychowanków domów dziecka oraz ucieczek
z placówek. Wa¿n¹ kategori¹ spraw w tej dziedzi-
nie by³y wyst¹pienia dotycz¹ce funkcjonowania
s¹downictwa rodzinnego i uprawnieñ dzieci przed
organami s¹dowymi, a tak¿e rozpowszechnianie
wiedzy na temat alternatywnych sposobów roz-
wi¹zywania sporów rodzinnych, g³ównie w drodze
mediacji. Ponownie muszê podkreœliæ z³o¿onoœæ
spraw z tego zakresu, które ró¿ni¹ siê miêdzy so-
b¹ nie tylko jeœli chodzi o stan prawny, lecz tak¿e
co do ich charakteru spo³ecznego, psychologicz-
nego i pedagogicznego. Sprawy dotycz¹ce ¿ycia
rodzinnego dotykaj¹ bowiem nie tylko niedosko-
na³oœci przepisów prawnych, lecz tak¿e u³omno-
œci charakteru, prawoœci, stanów emocjonalnych
i kompetencji wychowawczych osób doros³ych.
W tej kategorii spraw czêsto spotykamy siê w³aœ-
nie z sytuacjami, w których doroœli nie potrafi¹
wznieœæ siê ponad swoje uprzedzenia, interesy
czy ambicje osobiste i krzywdz¹ dziecko, nierzad-
ko naznaczaj¹c w ten sposób ca³e jego przysz³e ¿y-
cie. Od lat niezwykle liczne w tej kategorii spraw
s¹ problemy zwi¹zane z d³ugotrwa³oœci¹ procedur
s¹dowych, w szczególnoœci te dotycz¹ce egzekucji
prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców.
Mam nadziejê, ¿e uchwalone zmiany ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego przynios¹ znacz¹c¹
poprawê w tej niezwykle skomplikowanej materii
spo³ecznej.

W dalszym ci¹gu pozostanie jednak bardzo
wa¿na sprawa upodmiotowienia dziecka w rela-
cjach miêdzy rodzicami a s¹dem. Niestety to naj-
czêœciej rodzice sprawuj¹cy pieczê nad dzieckiem
nadu¿ywaj¹ swojej pozycji, manipuluj¹ dziec-

kiem, nak³aniaj¹ je do okreœlonego postêpowa-
nia, a nawet doprowadzaj¹ do alienacji dziecka
wobec drugiego z rodziców lub innych cz³onków
rodziny. Przeczy to osobowej godnoœci dziecka, je-
go podstawowym prawom, w szczególnoœci prawu
do obojga rodziców, i w powa¿nym stopniu je
uprzedmiotawia. Polskie prawo jak najrychlej po-
winno znaleŸæ œrodki postawienia kresu tej de-
strukcji, jaka dokonuje siê w rodzinach i dotyczy,
co najbardziej bolesne, osobowoœci dziecka.
W tym kontekœcie z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ
deklaracjê Ministerstwa Sprawiedliwoœci odnoœ-
nie do wycofania siê z zamys³u likwidacji s¹dów
rodzinnych. Jednak struktury te wymagaj¹
wzmocnienia, a procedury musz¹ staæ siê bar-
dziej przyjazne dla dziecka i rodziny. Mam nadzie-
jê, ¿e uchwalona niedawno ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej pozwoli na
zapewnienie jak najwczeœniejszego diagnozowa-
nia ewentualnych problemów, z jakimi borykaj¹
siê niektóre rodziny, to znaczy problemów natury
wychowawczej, materialnej, zdrowotnej czy edu-
kacyjnej, i wspieranie tych rodzin tak, by potrafi³y
sobie poradziæ z takimi problemami, nie nara¿a-
j¹c najm³odszych na niebezpieczeñstwo narusze-
nia ich praw. Dlatego za swój powa¿ny obowi¹zek
bêdê uwa¿a³ monitorowanie wprowadzenia w ¿y-
cie tej ustawy oraz jej realizacji w kontekœcie po-
prawy pomocy dla polskich rodzin i dzieci.

Nale¿y jednak ju¿ teraz podkreœliæ, ¿e system
tej pomocy bêdzie spójny, je¿eli w dalszej kolejno-
œci zostanie gruntownie zreformowany model
funkcjonowania placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych. W m³odzie¿owych oœrodkach wycho-
wawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjotera-
pii stale odnotowujemy brak miejsc, a dzieci s¹
kierowane do tych oœrodków czêsto nie zgodnie
z potrzebami wychowawczymi czy terapeutyczny-
mi, lecz w sposób doœæ przypadkowy. W efekcie
placówki te nie tylko nie spe³niaj¹ zadañ, do któ-
rych zosta³y powo³ane, lecz tak¿e staj¹ siê czêsto
ogniskiem demoralizacji, a bywa, ¿e i miejscem
tragedii. Do MOW i MOS jest te¿ kierowanych co-
raz wiêcej wychowanków domów dziecka, co mo-
¿e œwiadczyæ o nienale¿ytym wype³nianiu przez
nie funkcji wychowawczych. Zmiany te powinny
byæ zharmonizowane z nowymi rozwi¹zaniami
w obrêbie polskiego prawa rodzinnego i polskiej
procedury cywilnej. Dzisiaj nie odpowiadaj¹ one
potrzebom dzieci oczekuj¹cych na przysposobie-
nie, przede wszystkim z uwagi na d³ugotrwa³oœæ
postêpowañ maj¹cych uregulowaæ ich sytuacjê
prawn¹. Brak skutecznej i jednoczeœnie szanu-
j¹cej podmiotowoœæ dziecka egzekucji orzeczeñ
s¹dowych o kontaktach z uprawnionym rodzi-
cem. Brak równie¿ poszanowania dla dziecka
w trakcie procesu, co najczêœciej ma postaæ ak-
ceptacji jaskrawych przypadków manipulacji.

Osobn¹ kwesti¹, na któr¹ pragnê zwróciæ uwa-
gê, jest zjawisko tak zwanego eurosieroctwa. Cho-
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dzi o dzieci, które zosta³y pozbawione opieki
w zwi¹zku z wyjazdami rodziców w poszukiwaniu
pracy. I choæ problem pozbawionych opieki dzieci
jest znacznie szerszy, to wed³ug badañ skala tego
zjawiska obejmuj¹cego jedynie dzieci pozostawio-
ne przez rodziców na skutek wyjazdu mo¿e wyno-
siæ nawet dwieœcie tysiêcy. Nie mo¿emy poprze-
staæ na nieudanej próbie zmiany przepisów w ko-
deksie rodzinnym i opiekuñczym. Wydaje siê, ¿e
projekt przewiduj¹cy wprowadzenie do kodeksu
instytucji patronatu, po odpowiednich modyfika-
cjach, które wzmocni¹ bezpieczeñstwo dziecka
i nie nara¿¹ na szwank jego podmiotowoœci, powi-
nien jak najszybciej ponownie trafiæ pod obrady
Wysokiej Izby.

Je¿eli chodzi o prawo do godziwych warunków
socjalnych, rzecznik praw dziecka w ubieg³ym ro-
ku zbada³ ponad tysi¹c siedemset spraw z tej ka-
tegorii, które dotyczy³y, miêdzy innymi, rent ro-
dzinnych, ubezpieczenia dzieci, urlopów ojcow-
skich, ¿ebractwa, prawa do œwiadczeñ rodzin-
nych lub œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjne-
go, wzrostu podatku VAT na odzie¿ dzieciêc¹, eg-
zekucji alimentów, spraw mieszkaniowych.
W swojej informacji sk³adanej w ubieg³ym roku
podkreœli³em, ¿e do rzecznika nie zg³aszano ¿a-
dnej skargi zwi¹zanej z realizacj¹ programów do-
¿ywiania dzieci. Od razu powiem, ¿e podobnie by-
³o tak¿e w roku 2010. Obieca³em wówczas, ¿e zle-
cê badania dotycz¹ce kondycji ¿yciowej rodzin
z dzieæmi. Zosta³y one przeprowadzone, a raport
z badañ jest zamieszczony w koñcowej czêœci
przed³o¿onej pañstwu informacji.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e badaniami objêto tyl-
ko te gospodarstwa domowe, w których przynaj-
mniej jedno dziecko by³o w wieku do osiemnastego
roku ¿ycia. Liczba uczestników badania wynios³a,
po zastosowaniu procedur wa¿enia, piêæ tysiêcy
czterysta dziewiêædziesi¹t szeœæ rodzin z dzieæmi
do osiemnastego roku ¿ycia. Pomimo ¿e blisko
35% badanych uzna³o swoj¹ sytuacjê finansow¹
za bardzo dobr¹ lub dobr¹, 50% za przeciêtn¹,
a 15% za z³¹ i bardzo z³¹, to generalnie, jeœli chodzi
o sytuacjê materialn¹ dzieci w Polsce, trudno
o zbytni optymizm. Analiza wyników badañ po-
zwala bowiem na konstatacjê, ¿e zaspokajanie po-
trzeb dzieci jest stawiane przez polskich rodziców
na pierwszym miejscu, jednak ich mo¿liwoœci s¹
dalece ograniczone, a co ósme gospodarstwo do-
mowe osi¹gnê³o dochód na osobê, który stano-
wi³by podstawê do ubiegania siê o œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej. Tym samym co ósma rodzina
z dzieæmi znalaz³a siê w sferze ubóstwa ustawowe-
go. W zesz³ym roku mówi³em paniom senator i pa-
nom senatorom, ¿e od siedmiu lat s¹ zamro¿one
progi dochodowe, od których uzale¿nione jest
przyznanie œwiadczeñ rodzinnych. Byæ mo¿e dziê-
ki tym badaniom postulat rzecznika dotycz¹cy

podniesienia progów dochodowych doczeka siê
wkrótce realizacji, na co bardzo liczê.

Prawo do nauki – w tej kategorii spraw indywi-
dualnych, których w 2010 r. prowadzono w moim
biurze dwa tysi¹ce dwieœcie trzy, dominowa³y
problemy w nastêpuj¹cych obszarach: zasad re-
krutacji dzieci do przedszkoli; realizacji obowi¹z-
ku szkolnego i obowi¹zku nauki, w tym przez
dzieci z niepe³nosprawnoœci¹; likwidacji szkó³; li-
czebnoœci uczniów w oddzia³ach szkolnych; wyrów-
nywania szans edukacyjnych; dowozu dzieci do
szkó³ i przedszkoli; dop³at dla uczniów nieposia-
daj¹cych obywatelstwa polskiego; niew³aœciwego
zachowania nauczyciela lub wychowawcy, w³¹cz-
nie ze stosowaniem wobec uczniów przemocy
w szkole czy w przedszkolu; niesprawiedliwego
i wadliwego oceniania zapisów statutów i regula-
minów szkó³; wypoczynku letniego i zimowego;
szkolnych punktów konsultacyjnych za granic¹
i wreszcie stanu oœwiaty wœród dzieci mniejszoœci
polskiej na Litwie.

Wysoka Izbo, w ubieg³ym roku za generalny pro-
blem w tym zakresie uzna³em ograniczony dostêp
dzieci do edukacji przedszkolnej. W roku szkolnym
2010/2011 50% dzieci w wieku trzech lat, 64%
dzieci w wieku czterech lat i 81% piêciolatków ob-
jêtych zosta³o wychowaniem przedszkolnym. Z da-
nych statystycznych wynika, ¿e nast¹pi³ wzrost
wskaŸnika upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej z oko³o 60% w roku 2009/2010 do prawie 65%
w roku 2010. Niestety, nadal wiele dzieci nie mo¿e
realizowaæ prawa do edukacji przedszkolnej. Doty-
czy to zw³aszcza najm³odszych mieszkañców wsi,
gdzie zaledwie co czwarte dziecko w wieku trzech
lat jest przedszkolakiem.

Dramatycznie przedstawia³a siê kwestia opieki
nad dzieæmi poni¿ej trzeciego roku ¿ycia. Uchwa-
lona przez Wysok¹ Izbê tak zwana ustawa ¿³obko-
wa powinna doprowadziæ do sytuacji, ¿e rodzice,
którzy nie chc¹ b¹dŸ nie mog¹ sobie pozwoliæ na
pe³n¹ opiekê domow¹ nad dzieæmi, w tym zakre-
sie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ skorzystania z oferty po-
mocowej.

W przedstawionych uwagach alarmujê, ¿e w te-
lewizji publicznej radykalnie ograniczono pro-
dukcjê i emisjê programów dla dzieci i m³odzie¿y.
W ostatnim czasie otrzyma³em jednak zapewnie-
nie od prezesa Telewizji Polskiej, ¿e od wrzeœnia ta
sprawa zostanie za³atwiona. Wróci pasmo dzie-
ciêce i m³odzie¿owe w dobrym czasie, a dobranoc-
ka bêdzie wyd³u¿ona do 25 minut, co w pe³ni za-
spokaja oczekiwania kierowane przeze mnie
w wyst¹pieniach generalnych jeszcze od 2008 r.

Prawo dzieci do ochrony przed przemoc¹, okru-
cieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, zaniedba-
niem oraz innym z³ym traktowaniem to bardzo
obszerny blok zagadnieñ, obejmuj¹cy cztery ty-
si¹ce piêæset osiemdziesi¹t dziewiêæ spraw, które
trafi³y w zesz³ym roku do mojego biura. Dotyczy³y
one, podobnie jak w roku ubieg³ym, przede wszy-
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stkim przemocy w œrodowisku domowym, prze-
mocy seksualnej, naruszania praw wychowan-
ków placówek opiekuñczo-wychowawczych, ³¹cz-
nie ze stosowaniem wobec nich przemocy, prze-
mocy rówieœniczej oraz przemocy w szkole
i w przedszkolu. W du¿ej mierze tych w³aœnie kwe-
stii dotyczy ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie – ustawa, która zosta³a w ubieg³ym ro-
ku przyjêta przez polski parlament. Oceniam, ¿e
przepisy tej ustawy s¹ dla polskich rodzin i pol-
skich dzieci niezmiernie istotne. Przyjêcie bowiem
rozwi¹zañ chroni¹cych dziecko przed przemoc¹
w ka¿dych warunkach i w ka¿dym œrodowisku
pozwoli we w³aœciwy sposób walczyæ z tym zjawis-
kiem. Podkreœlam, ¿e najistotniejszym celem tej
ustawy nie jest represjonowanie rodziców, lecz
ochrona integralnoœci osoby dziecka i jego œrodo-
wiska rodzinnego, tak by w obliczu zagro¿enia
przemoc¹ dziecku i rodzinie, która znalaz³a siê
w trudnoœciach, mo¿na by³o jak najwczeœniej po-
móc, by ewentualna póŸniejsza interwencja nie
by³a ju¿ potrzebna.

W tym miejscu chcia³bym powiedzieæ, ¿e jes-
tem bardzo zadowolony z faktu, i¿ panie i panowie
parlamentarzyœci w wiêkszoœci opowiedzieli siê za
wprowadzeniem do obowi¹zuj¹cego prawa – usta-
wy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego – przepisów
jednoznacznie zakazuj¹cych stosowania wobec
dzieci przemocy. Jestem przekonany, ¿e w naj-
bli¿szej przysz³oœci zmiany te przynios¹ dobre
owoce, tak¿e w postaci mniejszej liczby skarg
w omawianej dziedzinie.

Z problemem stosowania wobec dzieci przemo-
cy wi¹¿e siê równie¿ kwestia walki z jednym z naj-
gorszych pope³nianych wobec dzieci przestêpstw
– mam na myœli problem wykorzystywania sek-
sualnego dzieci. Moja aktywnoœæ na tym polu po-
lega³a na kierowaniu kolejnych wyst¹pieñ, inicjo-
waniu i popieraniu dzia³añ w zakresie wzmacnia-
nia standardów ochrony najm³odszych przed
przestêpstwami o charakterze seksualnym. Zna-
czna czêœæ moich propozycji znalaz³a odzwier-
ciedlenie w przepisach wprowadzonych ustaw¹
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks karny, ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, usta-
wy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych in-
nych ustaw, która to ustawa wesz³a w ¿ycie
z dniem 8 czerwca 2010 r. Przepisy te dotycz¹
w szczególnoœci wprowadzenia sankcji w odnie-
sieniu do nowych przestêpczych zachowañ,
w tym na przyk³ad tak zwanego groomingu, czyli
nagabywania osób ma³oletnich do celów seksual-
nych z wykorzystaniem systemu teleinformacyj-
nego lub sieci teleinformacyjnej.

Niemniej jednak niezbêdne jest jak najrychlej-
sze ratyfikowanie przez Polskê Konwencji Rady

Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wy-
korzystywaniem i niegodziwym traktowaniem
w celach seksualnych. Konwencja ta przewiduje
szereg rozwi¹zañ, które maj¹ na celu ograniczenie
skali zjawiska wykorzystywania seksualnego
dzieci. Nale¿y zatem wprowadziæ rozwi¹zania pra-
wne, które doprowadz¹ do wykluczenia osób ka-
ranych za przestêpstwa seksualne z grona profe-
sjonalistów maj¹cych zawodowy kontakt z dzieæ-
mi, a tak¿e takie rozwi¹zania, które pozwol¹ na
dostarczanie dzieciom i ich rodzicom informacji
o zagro¿eniach zwi¹zanych z wykorzystywaniem
seksualnym oraz o sposobach ochrony przed tymi
zagro¿eniami. Nowe rozwi¹zania powinny te¿ re-
gulowaæ zasady udzielania ofiarom seksualnego
wykorzystywania doraŸnej lub d³ugotrwa³ej po-
mocy w powrocie do zdrowia fizycznego i psychi-
cznego oraz niezbêdnego wsparcia dla ich blis-
kich. Myœlê, ¿e jest to kolejne wyzwanie dla syste-
mu sprawiedliwoœci, któremu musimy sprostaæ.

Ostatnia, choæ równie wa¿na grupa zagadnieñ,
to prawa dzieci z niepe³nosprawnoœci¹. Zg³aszane
przez nie same i przez ich rodziców problemy mo-
¿ecie pañstwo znaleŸæ we wszystkich czêœciach
prezentowanej informacji. Dotycz¹ one ka¿dej
omawianej wczeœniej dziedziny. W du¿ej mierze
s¹ to te same problemy, z jakimi zmagaj¹ siê do-
roœli z niepe³nosprawnoœci¹: niedostosowana do
ich potrzeb infrastruktura, znikoma iloœæ dostêp-
nych w publicznej sferze medialnej, bibliotekach,
muzeach i innych placówkach kulturalnych pro-
gramów dla osób pos³uguj¹cych siê jêzykiem mi-
gowym czy alfabetem Braille’a. Niestety, proble-
my z tej dziedziny, jakie przedstawi³em pañstwu
w ubieg³ym roku, nie doczeka³y siê rozwi¹zañ.
Przypomnê, ¿e koncentruj¹ siê one wokó³ braku
oferty ze strony mediów publicznych, programów
telewizyjnych, portali internetowych, w tym edu-
kacyjnych, wychowawczych i rozrywkowych,
przeznaczonych dla dzieci z niepe³nosprawno-
œci¹, a tak¿e ma³ej liczby adopcji dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ oraz z ponoszeniem przez rodziców
kosztów dowo¿enia niepe³nosprawnych dzieci do
placówek oœwiatowych i leczniczych.

W zwi¹zku ze zmniejszeniem siê liczby sk³ada-
nych do rzecznika skarg na niedostosowanie pla-
cówek do potrzeb dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
nale¿y uznaæ, i¿ poprawi³a siê sytuacja, a szko³y
zaczê³y lepiej dostrzegaæ potrzeby tych dzieci.

Niestety w tym roku muszê jeszcze podnieœæ
przed Wysok¹ Izb¹ dwa wa¿ne problemy dotyka-
j¹ce dzieci. Pierwszy z nich dotyczy znikomego
udzia³u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ w ró¿nych
formach wypoczynku. W okresie letnim w wypo-
czynku zorganizowanym w miejscach zamieszka-
nia zaledwie 2,4% wszystkich uczestników stano-
wi³y dzieci z niepe³nosprawnoœci¹, a poza miej-
scem zamieszkania tylko 0,5%.

Druga kwestia wi¹¿e siê z otrzymaniem wielu
sygna³ów o z³ej sytuacji dzieci przebywaj¹cych
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w ró¿nego rodzaju placówkach, w tym w domach
dziecka, oddzia³ach psychiatrycznych i domach
pomocy spo³ecznej. Ze smutkiem muszê przy-
znaæ, ¿e przeprowadzone kontrole w wiêkszoœci
przypadków potwierdzi³y sk³adane do mnie do-
niesienia. Naruszane by³y podstawowe prawa
tych dzieci i nie szanowano ich osobowej godno-
œci. Szczegó³owe wyniki przeprowadzonych
w ubieg³ym roku kontroli znajd¹ pañstwo w odpo-
wiedniej czêœci informacji.

Kolejny zakres zagadnieñ, który zosta³ zapre-
zentowany w przedstawionej Wysokiej Izbie infor-
macji, to upowszechnianie wiedzy o prawach
dziecka przys³uguj¹cych najm³odszym, zarówno
wœród nich samych, jak i wœród osób doros³ych.
Jest to jedno z najwa¿niejszych zadañ rzecznika,
bo aby prawa dzieci by³y skutecznie chronione,
musz¹ byæ powszechnie znane. W bie¿¹cej pracy
rzecznika w tym zakresie niezwykle pomocne s¹
media, które zazwyczaj ¿yczliwie odnosz¹ siê do
problemów dzieciêcych.

Niezwykle istotne s¹ te¿ osobiste spotkania
z dzieæmi zarówno podczas wizyt w terenie, jak
i wtedy, gdy dzieci i m³odzie¿ odwiedzaj¹ biuro
rzecznika. W roku 2010 w spotkaniach takich na
terenie ca³ej Polski uczestniczy³o blisko piêædzie-
si¹t tysiêcy dzieci. W wielu z tych wydarzeñ ucze-
stnicz¹ – za co jestem niezmiernie wdziêczny
i myœlê, ¿e sta³o siê to dobr¹ tradycj¹ – równie¿ pa-
nie senator i panowie senatorowie.

W sytuacjach wyj¹tkowych oraz w wa¿nych dla
dzieci chwilach stosujê te¿ inne narzêdzie, jakim jest
przyznawanie patronatów honorowych. W 2010 r.
rzecznik sta³ siê patronem stu siedmiu konferencji,
sympozjów, programów, konkursów oraz innych wy-
darzeñ.Wtymsamymczasiewbliskodwustusemina-
riach i konferencjach organizowanych przez organiza-
cje pozarz¹dowe, samorz¹dy, stowarzyszenia, szko³y
i uczelnie uczestniczy³em osobiœcie lub uczestniczyli
wnichmoiprzedstawiciele.Wpodnoszeniuspo³ecznej
œwiadomoœci na temat praw przys³uguj¹cych naj-
m³odszymrzecznikprawdzieckanieod³¹czniemajesz-
cze jednego, bardzo wa¿nego sojusznika, s¹ nim orga-
nizacje pozarz¹dowe. Do wspó³pracy z nimi od pocz¹t-
ku kadencji równie¿ przywi¹zujê ogromn¹ wagê. Na
szczeblu miêdzynarodowym, ogólnopolskim i lokal-
nym wspó³praca ta rozwija siê znakomicie.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoka Izbo! W ostatniej czêœci wyst¹pienia prag-
nê podzieliæ siê jeszcze dwoma refleksjami, które
s¹ zwi¹zane z Konwencj¹ o prawach dziecka. Pier-
wsza, niestety, jest smutna: do tej pory, mimo
sk³adanych tak¿e przed Wysok¹ Izb¹ deklaracji,
Polska nie wycofa³a zastrze¿eñ do Konwencji
o prawach dziecka. Przypomnê, ¿e te zastrze¿enia
nie znajduj¹ uzasadnienia zarówno na gruncie
nauki, jak i praktyki spo³ecznej, i powinny byæ
czym prêdzej wycofane.

Drugie przemyœlenie jest natury zgo³a innej,
bo pozytywnej. Otó¿ pragnê poinformowaæ Wy-
sok¹ Izbê, ¿e w ubieg³ym roku poprzez mojego
przedstawiciela uczestniczy³em w pracach Ra-
dy Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zje-
dnoczonych, która opracowa³a i jednog³oœnie
przyjê³a projekt nowego opcjonalnego protoko³u
do Konwencji o prawach dziecka. Wyposa¿a on
Komitet Praw Dziecka, jako ju¿ ostatni z komite-
tów traktatowych Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, w mechanizm rozpoznawania skargi
indywidualnej. Tym samym dzieci staj¹ siê
pe³noprawnym podmiotem praw cz³owieka wo-
bec pañstwa, które zobowi¹za³o siê przestrze-
gaæ jego praw.

Mam niepozbawion¹ racjonalnych przes³anek
nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych po-
dejmie stosown¹ uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ po-
szczególnym pañstwom ratyfikacjê tego doku-
mentu, a Polska uczyni to jako jedno z pierwszych
pañstw. Za dotychczasow¹ wspó³pracê nad tym
dzie³em pragnê serdecznie podziêkowaæ przed-
stawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
negocjatorom oraz dyplomatom polskim sta³ego
przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Genewie.

Na zakoñczenie chcia³bym paniom senator i pa-
nom senatorom, a tak¿e pani minister serdecznie
podziêkowaæ za rzeczow¹ wspó³pracê i wra¿liwoœæ
na los polskich dzieci, za pañstwa wysi³ek legisla-
cyjny i solidaryzm wyra¿any wobec najbardziej po-
trzebuj¹cej pomocy grupy polskiego spo³eczeñ-
stwa, jak¹ niew¹tpliwie s¹ dzieci. Cieszê siê, ¿e mo-
¿emy wspólnie pracowaæ dla ich dobra, bo ta praca
ma sens. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie rzecznikowi praw dziecka?
Proszê jeszcze chwilê poczekaæ.
Zg³osili siê: pan senator Wittbrodt, pani sena-

tor Barbara Borys-Damiêcka i panowie senatoro-
wie: Meres, Augustyn, Wojciechowski, Banaœ.

Czy jeszcze ktoœ?
Pan senator Wittbrodt, proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Muszê powiedzieæ, ¿e jestem pod wra¿eniem

pana aktywnoœci i dokonañ. Chcia³bym zadaæ
trzy pytania. Pierwsze dotyczy znacz¹cego wzro-
stu liczby spraw, które wp³ynê³y, mówi³ pan, ¿e
wp³ynê³o ich o szeœæ tysiêcy wiêcej, czyli oko³o
dwudziestu tysiêcy. Czy pan mo¿e odpowiedzieæ,
jakie s¹ tendencje w tym wzroœcie, jakich spraw
on dotyczy?
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Druga kwestia dotyczy s³abego rozpowsze-
chnienia edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich, z której korzysta co czwarte dziecko. Co
jest g³ówn¹ tego przyczyn¹? Czy to jest kwestia
dostêpu, czy kwestia ekonomiczna, czy te¿ spo-
sób myœlenia, jakieœ kwestie mentalnoœciowe?

I trzecia rzecz dotyczy prawa do nauki, o któ-
rym pan mówi³. Ostatnio pojawiaj¹ siê protesty
niektórych rodziców w sprawie rozpoczynania
edukacji przez dzieci w wieku szeœciu lat. Czy na
ten temat móg³by pan rzecznik coœ powiedzieæ?
Czy te problemy docieraj¹ do pana i ewentualnie
jaki jest pana punkt widzenia na tê kwestiê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka, proszê

bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie bêdzie zwi¹zane z problemem roz-

poczynania edukacji szkolnej przez szeœciolat-
ków. W pana sprawozdaniu ta sprawa by³a tylko
i wy³¹cznie leciutko zaznaczona, a w prasie mamy
nieustanne spory miêdzy ró¿nymi organizacjami,
rodzicami i pewn¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa, które
jest t¹ spraw¹ zainteresowane.

Moje pytanie zatem brzmi: czy pana urz¹d,
i pan osobiœcie, uczestniczy³ w mediacji miêdzy
œrodowiskami o bardzo odmiennych pogl¹dach
na temat rozpoczêcia edukacji szeœciolatków
w szko³ach, a je¿eli tak, to jakie s¹ tego rezultaty?
I czy w ogóle rodzice stowarzyszeni w ró¿nych or-
ganizacjach czy wypowiadaj¹cy siê na Faceboo-
ku, tak jak pañstwo Elbanowscy – którzy w³aœci-
wie prawie wszystkie media zagarnêli dla swojego
stanowiska i najczêœciej zabieraj¹ g³os – zwracali
siê do pana w tej sprawie z proœb¹ o zajêcie stano-
wiska i dokonanie mediacji miêdzy MEN, rodzica-
mi a pana urzêdem? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na wstêpie informacji pan minister powiedzia³,

¿e rzecznik praw dziecka prowadzi³ ponad sto kil-
kadziesi¹t spraw. Chcia³bym siê zorientowaæ, ile
z nich by³o podjêtych z w³asnej inicjatywy – o czym
pan te¿ wspomina³ – a ile z inicjatywy innych
wnioskodawców. I kto na przyk³ad, poza rodzica-

mi, wystêpowa³ o wszczêcie czy te¿ prowadzenie
danej sprawy?

Drugie pytanie. Mówi³ pan minister o zasadzie,
¿e co najmniej raz w roku dziecko powinno byæ
badane przez pediatrê. By³aby to jedna z wa¿niej-
szych zasad profilaktyki zdrowotnej dzieci. Jak
pan minister chce osi¹gn¹æ ten cel, jakimi meto-
dami? I czy mo¿na tymi dzia³aniami kierowaæ
centralnie, przez rzecznika lub inne podmioty?
Ponadto: do którego roku ¿ycia dziecko by³oby
poddawane takim badaniom? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Niew¹tpliwie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e liczba spraw
wzros³a i to jest te szeœæ tysiêcy, ale gdy porównu-
jemy dane od 2008 r., to dwukrotnie. Myœlê, ¿e
jest to wywo³ane przede wszystkim decyzj¹ parla-
mentu o podniesieniu kompetencji rzecznika,
w tym mo¿liwoœci wystêpowania w s¹dach, mo¿li-
woœci podejmowania dzia³añ, które koñcz¹ siê
sukcesem. To s¹ dzia³ania, które pobudzi³y w spo-
³eczeñstwie nadziejê, ¿e zostan¹ za³atwione.
I myœlê, ¿e jest to g³ówny czynnik, który powinien
za tym wzrostem przemawiaæ. Druga rzecz to byæ
mo¿e tak¿e promocja praw dziecka, i to promocja
sprzyjaj¹ca zrozumieniu praw dziecka, tego,
czym one s¹ i ¿e s¹ tak bardzo wa¿ne. Ja du¿o pra-
cy osobistej, ale tak¿e pracy moich wspó³praco-
wników, i tych w urzêdzie, i tych wspó³pracu-
j¹cych z urzêdem… Bo grono sojuszników jest
bardzo du¿e, tak jak wspomnia³em, s¹ wœród nich
organizacje pozarz¹dowe, ale s¹ tak¿e media, jest
te¿ szerokie grono ró¿nych doradców z ró¿nych
dziedzin ¿ycia, którzy wspó³uczestnicz¹ w na-
szych dzia³aniach. I myœlê, ¿e ta praca skutkuje
tak¿e tym, ¿e ludzie wiêcej wiedz¹ na temat insty-
tucji, która zosta³a powo³ana, ¿eby pomagaæ dzie-
ciom.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale jakich spraw
najbardziej te dzia³ania dotycz¹?)

Najwiêcej jest spraw rodzinnych i spraw doty-
cz¹cych przemocy. Jest takie okreœlenie: sprawy
z zakresu przeciwdzia³ania przemocy, okrucieñ-
stwu, wyzyskowi, z³emu traktowaniu. I takie s¹ te
g³ówne sprawy.

Muszê jeszcze powiedzieæ – o ile mam tak¹
chwilê na refleksjê – o tym, co w tej sytuacji jest
wed³ug mnie wyj¹tkowo groŸne, niebezpieczne
i co wymaga absolutnego sojuszu w próbach roz-
wi¹zania problemu. Otó¿ to jest sytuacja dziecka
w momencie rozwodu rodziców. Gros spraw z tej
dziedziny wp³ywa do urzêdu i s¹ to sytuacje, gdy
dziecko staje siê przedmiotem oddzia³ywañ osób
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doros³ych i instytucji decyduj¹cych, gdy dziecko
nie jest wys³uchiwane, gdy jego racje nie s¹ brane
pod uwagê, gdy czuje siê opuszczone, a jeszcze
czasami ma poczucie wspó³winy za coœ, co siê wy-
darzy³o, choæ tej winy nie ponosi. Dziêkujê…

A, jeœli chodzi o wzrost edukacji przedszkolnej,
to oczywiœcie ¿yczylibyœmy sobie tego, ¿eby
wskaŸnik u nas by³ taki jak œrednia europejska,
powy¿ej 90%, no ale te¿ nie jest on u nas zbyt ma-
³y. Ja to zaznaczam, poniewa¿ ten wzrost troszkê
przyspieszy³.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale co jest czynni-
kiem…?)

Co jest jednak czynnikiem… Ja myœlê, ¿e z jed-
nej strony brakuje placówek, brakuje miejsc, do
których dzieci mog³yby uczêszczaæ – bo samych
chêtnych nie brakuje. Wiele jest pomys³ów dla
rozruszanie tego tematu, ale najwa¿niejsz¹ spra-
w¹ jest tu przede wszystkim dostêpnoœæ. Bo mu-
sz¹ byæ po prostu miejsca, do których rodzic mo¿e
pójœæ i powierzyæ pod dobr¹ opiekê swoje dziecko.
Myœlê, ¿e jednym z wa¿nych czynników jest tu
rozwa¿enie objêcia edukacji przedszkolnej sub-
wencj¹ oœwiatow¹, a wiêc bycia partnerem samo-
rz¹dów w upowszechnianiu edukacji przedszkol-
nej, bo niew¹tpliwie za t¹ spraw¹ stoj¹ te¿, na jed-
nym z pierwszych miejsc, œrodki finansowe.

Jeœli chodzi o edukacjê dzieci szeœcioletnich –
o to pytali pan senator i pani senator, wiêc pozwo-
lê sobie ju¿ razem… Z tym tematem spotka³em
siê, kiedy pañstwo mnie powo³ali na urz¹d Rzecz-
nika Praw Dziecka, i ju¿ wtedy wyrazi³em swoje
stanowisko – i nie zmieniam tego zdania – w tym
temacie. Otó¿ ja nie jestem przeciwnikiem eduko-
wania dzieci szeœcioletnich, nie uwa¿am te¿, ¿eby
polskie dzieci tak bardzo odstawa³y od dzieci
w wiêkszoœci Europy, ¿eby trzeba by³o zastana-
wiaæ siê, czy s¹ one przygotowane na edukacjê,
czy one mog¹ byæ edukowane. Nie w tym jest pro-
blem.

(Senator Edmund Wittbrodt: W ogóle nie odsta-
j¹, a nie tylko „tak bardzo”.)

No, ja tutaj jakby dystansujê… W ka¿dym razie
nie w tym jest problem. Myœlê, ¿e przedstawianie
w ten sposób sprawy jest upokarzaj¹ce dla na-
szych dzieci. Jeœli mamy rozwa¿aæ ten temat –
a oczywiœcie powinniœmy – to musimy siê zasta-
nowiæ nad czymœ innym: nad tym, czy placówki s¹
przygotowane do przyjêcia tych dzieci. Przy czym
ja zadajê tu te¿ inne pytanie: czy jeœli placówka
jest niebezpieczna dla szeœciolatków – czasami
s³yszymy takie argumenty – to czy jest bezpieczna
dla siedmiolatków? Bo jeœli nie, to wchodzi w grê
szersze dzia³anie. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Po iloœci spraw, które wp³ywaj¹ do
mojego urzêdu w tej kategorii, widzê, ¿e s¹ to
sprawy jednostkowe. Ja nie dostajê petycji wska-
zuj¹cych na konkretne przypadki nieprzygotowa-

nia placówek czy zagro¿enia dla dzieci szeœciolet-
nich. S¹ pewne listy, które zosta³y do mnie w tej
sprawie skierowane – ostatnio nawet jedna z par-
tii dotar³a do mnie z petycj¹ – ale one charaktery-
zuj¹ siê doœæ du¿¹ czy bardzo du¿¹ ogólnoœci¹,
a ja czekam na szczegó³y i wtedy bardzo chêtnie
podejmê interwencjê w ka¿dej placówce, która nie
jest przygotowana w tej kwestii i zapytam, dlacze-
go nie jest. Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê, ¿e od
2008 r. poœwiêcono du¿o pracy na standaryzacjê.
Osobiœcie wraz z g³ównym inspektorem sanitar-
nym skierowaliœmy wiele wniosków bezpoœrednio
czy to do ministerstwa, czy do parlamentu, o wy-
danie odpowiednich decyzji w tym zakresie. Przy-
pomnê chocia¿by sprawê ciep³ej wody, o której
ustawodawca wczeœniej zapomnia³ w przypadku
dzieci – choæ pamiêta³ o niej, jeœli chodzi o praco-
wników. Ale od 1 wrzeœnia ta ciep³a woda jest obo-
wi¹zkowa w ka¿dej placówce edukacyjnej w na-
szym kraju. I bêdziemy to sprawdzaæ.

Ale inna refleksja przychodzi mi do g³owy, jeœli
ju¿ mówimy o tym temacie – i t¹ spraw¹ te¿ siê
z pañstwem podzielê. Otó¿ ja bojê siê fobii szkol-
nych, fobii wywo³anych straszeniem dzieci szko-
³¹. My w ostatnim czasie przedstawiamy szko³ê
jak diab³a, jak miejsce, w którym maluszka mo¿e
spotkaæ tylko niebezpieczeñstwo. I to nie jest do-
bre. Obawiam siê, ¿e jeœli w którymœ momencie
nie przystopujemy – my, doroœli – to na ca³ym
œwiecie zabraknie psychologów, ¿eby tym naszym
dzieciom pomóc. (Oklaski)

Jeœli chodzi o mediacjê, to ja nie by³em proszo-
ny o mediacjê. By³em proszony o wyra¿enie swoje-
go stanowiska. I ono jest ca³y czas aktualne.

Panie Senatorze, pan powiedzia³ „sto spraw”,
tylko ¿e ja…

(Senator Zbigniew Meres: Sto kilkadziesi¹t. To
by³o na pocz¹tku pana informacji.)

Ale spraw jest dwadzieœcia tysiêcy, wiêc ja nie
wiem… Pan senator chyba odniós³ siê do spraw
s¹dowych, a nie do spraw prowadzonych przez
biuro… Tak? A, dobrze, dobrze, bo chcia³bym tu
precyzyjnie odpowiedzieæ. Otó¿ w 2010 r. to by³y
sto trzy sprawy, postêpowania s¹dowe. I to by³
wzrost w porównaniu z sytuacj¹ w 2009 r., bo a¿
o czterdzieœci. Tak by³o w zesz³ym roku, ale to by³
pocz¹tek, to by³ w ogóle pierwszy rok obowi¹zywa-
nia tej nowej kompetencji rzecznika. Aczkolwiek
ja chcia³bym przypomnieæ, ¿e czterdzieœci piêæ
spraw z 2009 r. przesz³o na 2010 r. i one by³y tak
samo prowadzone. A sprawy s¹dowe maj¹ tê spe-
cyfikê, ¿e przy³¹czenie siê rzecznika nie wi¹¿e siê
z jednorazowym tylko udzia³em, ze zg³oszeniem
tylko wniosków i za³atwieniem sprawy. Bardzo
czêsto sprawy te wi¹¿¹ siê z wielokrotnymi wyjaz-
dami moich wspó³pracowników na posiedzenia,
przes³uchiwaniem œwiadków, zg³aszaniem mate-
ria³ów dowodowych. Czego one dotyczy³y? W zna-
komitej czêœci dotyczy³y sytuacji rodzinnych,
w wiêkszoœci sytuacji oko³orozwodowych, kiedy
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interes dziecka nie by³ dostatecznie chroniony
i powinien byæ obecny adwokat dziecka, dotyczy³y
te¿ takich sytuacji, w których dziecko odebrano
rodzicom i rzecznik sk³ada³ wniosek o powrót
dziecka do domu, o sprawdzenie sytuacji. Pañ-
stwo pamiêtacie przyk³ad ma³ej Ró¿y, rozmawia-
my o nim ju¿ kolejny raz. Chcia³bym zaznaczyæ –
to w kontekœcie przewlek³oœci postêpowañ s¹do-
wych – ¿e ta sprawa siê nie zakoñczy³a, ona trwa.
Rodzice i dzieci miesi¹c w miesi¹c dostaj¹ wezwa-
nie czy informacjê o tym, ¿e postêpowanie o po-
zbawienie czy te¿ o ograniczenie w³adzy jest pro-
wadzone. Osobiœcie siê z tym nie zgadzam, ja to
nazywam nêkaniem rodziny. To nie w tym kierun-
ku powinniœmy zmierzaæ i w takich sytuacjach
widzê rolê rzecznika.

By³a tak¿e sprawa dotycz¹ca uk³adania sobie
¿ycia jednej z mam, maj¹cej malutkie dziecko,
z panem, który by³ skazany i odsiedzia³ wyrok za
wykorzystanie seksualne swojego malutkiego
dziecka. Osobiœcie nie godzê siê na taki brak prze-
widywania przysz³oœci, poniewa¿ – jak powiedzia³
profesor Lew Starowicz – cz³owiek, który jest prze-
stêpc¹, jeœli nawet odsiedzia³ wyrok, cz³owiek,
który pope³ni³ takie wyj¹tkowo brutalne przestêp-
stwo, jest jak bomba zegarowa z opóŸnionym za-
p³onem. Powinniœmy mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e
dzieci trzeba chroniæ. Kto w tym momencie mia³ to
dziecko chroniæ, jeœli mama nie zdawa³a sobie
z tego sprawy? Ta sprawa zakoñczy³a siê pozyty-
wnie, mama wybra³a dziecko, ale trzeba by³o pew-
ne rzeczy uœwiadomiæ. Taka jest te¿ rola w postê-
powaniach s¹dowych, trzeba pilnowaæ tego, ¿eby
interes dziecka by³ uwzglêdniony, dobro dziecka
by³o zapewnione, i patrzeæ na postêpowanie przez
pryzmat podmiotowoœci najm³odszego. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Ministrze, gdy zastanawiamy siê nad
powodami wykluczenia osób niepe³nospra-
wnych, zawsze wracamy do problemu kszta³ce-
nia osób niepe³nosprawnych. Pracodawcy mó-
wi¹: chêtnie zatrudnimy, ale brakuje osób nie-
pe³nosprawnych rzetelnie wykszta³conych. Jak
z pana punktu widzenia, na podstawie interwen-
cji i badañ, które pan prowadzi³, ocenia pan
szanse dzieci niepe³nosprawnych na zdobycie
dobrego, przydatnego na rynku pracy wy-
kszta³cenia? To pierwsze pytanie.

Drugie. Doœæ krytycznie opisane zosta³y kwe-
stie adopcji, zw³aszcza gdy chodzi o tempo za³at-

wiania tych spraw. Czy w pana ocenie nowa usta-
wa o wsparciu rodzin i pieczy zastêpczej, podpisa-
na kilka dni temu przez prezydenta, ma szansê
cokolwiek zmieniæ w tej sprawie? Bardzo proszê
o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o ograniczon¹ zdolnoœæ do czyn-
noœci prawnych dzieci od trzynastego roku ¿ycia.
Z moich obserwacji wynika, ¿e to prawo dziecka
jest dosyæ powszechnie ³amane. Praktycznie ¿a-
dne urzêdy, nie wiem, nawet urz¹d, który reje-
struje pojazdy… Za³ó¿my, ¿e m³ody cz³owiek na-
bywa sobie motorower, rejestruje i nikt go o nic
nie pyta, wszystkie czynnoœci za³atwiaj¹ rodzice.
Myœlê, ¿e mimo wszystko on powinien na doku-
mencie rejestracji z³o¿yæ swój podpis.

A je¿eli ju¿ jesteœmy przy pojazdach, to
chcia³bym dopytaæ odnoœnie do prawa o ruchu
drogowym. Wiadomo, motorowery to s¹ pojaz-
dy, którymi przede wszystkim je¿d¿¹ kilkuna-
stoletnie dzieci. Do mojego biura trafi³y dwie
sprawy dotycz¹ce wypadków, jeden niestety by³
œmiertelny, drugi skoñczy³ siê nieco lepiej, w ka¿-
dym razie chodzi³o o mo¿liwoœæ wyprzedzania
na skrzy¿owaniu. Motorowery s¹ pojazdami,
które na skrzy¿owaniu mo¿na wyprzedzaæ. Czy
w tym zakresie, z myœl¹ o bezpieczeñstwie naj-
m³odszych u¿ytkowników ruchu, ze strony pa-
na ministra by³y podejmowane jakieœ dzia³ania?
Jakie s¹ efekty? Czy s¹ takie sprawy? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obawiam siê, ¿e rzecznik nie zna siê tak dobrze

na ruchu drogowym jak my.
Teraz pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze! W jednym z ostat-

nich akapitów swojej wypowiedzi wspomnia³ pan
o Konwencji o prawach dziecka i o tym, ¿e nie zo-
sta³a ona jeszcze przyjêta przez nasz kraj.
Chcia³bym pana zapytaæ, co pan i pañski urz¹d
w tej sprawie robili, czy w jakiœ sposób organy,
które o tym decyduj¹, by³y przez pana urz¹d i pa-
na osobiœcie monitowane w tej sprawie.
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Przypominam te¿ sobie z pañskiego pierwszego
spotkania z nami, kiedy to zosta³ pan powo³any
na rzecznika i wyg³asza³ swoje exposé, ¿e mówi³
pan o tym, ¿e bêdzie pan zabiega³, aby rzecznik
praw dziecka mia³ inicjatywê legislacyjn¹. Czy
w tej sprawie coœ pan rzecznik zrobi³ i jakie s¹ tego
efekty? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Ja g³êboko wierzê, ¿e œwie¿o przyjêta, podpisa-

na przez pana prezydenta ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej rozwi¹¿e wie-
le problemów. Ona przede wszystkim tworzy sys-
tem wspó³pracy, ma nie byæ tak, ¿e ka¿dy sobie.
Jest to niezwykle wa¿ne.

W kwestii adopcyjnej kilka spraw zosta³o pod-
jêtych, mam na myœli sprawê oœrodków adopcyj-
nych oraz mo¿liwoœci szybszego przeprowadzania
adopcji dziecka, którego mama zrzeka siê przy po-
rodzie. To niew¹tpliwie przyspieszy. Czy przyspie-
szy procedury adopcyjne? Nie wiem. To s¹d jest t¹
instytucj¹, która jest gospodarzem i podejmuje
decyzje w sprawie adopcji. Jeœli tam uda siê przy-
spieszyæ pewne dzia³ania, to na pewno adopcje
bêd¹ przeprowadzane szybciej. Problem, jaki do-
strzegam, nie le¿y po stronie przygotowania i oœ-
rodków, tylko po stronie wymiaru sprawiedliwo-
œci, chodzi o uregulowanie sytuacji prawnej
dziecka, bo mówimy te¿ o starszych dzieciach,
i o podjêcie ostatecznej decyzji.

Jeœli chodzi w ogóle o osoby z niepe³nospra-
wnoœci¹, to myœlê, ¿e edukacja, wszelkie dzia³a-
nia opiekuñczo-wychowawczo-edukacyjne s¹
bardzo wa¿ne i maj¹ ogromny sens, ale równoleg-
le musimy mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e problemy
chocia¿by z podjêciem pracy, które dotycz¹ ju¿
osób doros³ych, nie dzieci, przez lata zwi¹zane s¹
z tym samym, w du¿ej czêœci wynikaj¹ one ze ste-
reotypów, z naszego nieakceptowania innoœci,
niezrozumienia potrzeb drugiego cz³owieka. Tutaj
d³ug¹ drogê pokonaliœmy, wielk¹ pracê wykona-
liœmy, ale przed nami jeszcze trochê, abyœmy pa-
trz¹c na drugiego cz³owieka, nie widzieli w nim
osoby z niepe³nosprawnoœci¹, tylko widzieli cz³o-
wieka takiego samego jak my. Ja myœlê, ¿e g³ówny
problem mamy z tym… Kiedy rozmawiam z oso-
bami z niepe³nosprawnoœci¹, które staraj¹ siê
o pracê tak¿e w moim urzêdzie, to okazuje siê, ¿e
one obawiaj¹ siê tego, i¿ dla nich dyskwalifikuj¹cy
mo¿e byæ ten wózek, jakieœ zniekszta³cenie, pew-

na powolnoœæ czy cokolwiek innego. Musimy, ka-
¿dy z osobna, ale i wszyscy razem, nauczyæ siê nie
tylko tolerowaæ, ale i akceptowaæ, byæ razem.
Myœlê, ¿e to jest g³ówny czynnik, na który
chcia³bym zwróciæ wiêksz¹ uwagê.

Dziêkujê bardzo za zwrócenie uwagi – witamy
m³odych ludzi – na sprawê tej zdolnoœci do czyn-
noœci prawnych. Czasami nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, ¿e w wielu przypadkach zapytane dziec-
ko odpowie nam na pytanie. I nie pytamy, aczkol-
wiek mamy ju¿ obowi¹zek, bo w kodeksie rodzin-
nym i opiekuñczym zapisano, ¿e podejmuj¹c de-
cyzje w sprawach dzieciêcych, nawet w domu, na-
le¿y zapytaæ dzieci o zdanie. Tylko ¿e zapis to jed-
no, a ¿ycie – drugie. Ja zachêcam do tego, ¿eby
traktowaæ dzieci podmiotowo, ¿eby wys³uchaæ ich
zdania. Oczywiœcie to doros³y podejmuje decyzje,
bo ponosi konwencje tych decyzji, ale warto jest
poznaæ zdanie drugiego cz³owieka. Cz³owiek, któ-
rego siê pyta, a on odpowiada, uczy siê tego zacho-
wania w stosunku do innych ludzi. To jest taka
generalna uwaga, chyba raczej pedagogiczna.

Nie wejdê w szczegó³y, Panie Senatorze, co do
tej sprawy, o któr¹ pan pyta³, bo w tej chwili jest
tak, ¿e musia³bym to sprawdziæ. Nie podejmowa-
³em tej sprawy tak, jak pad³o w pytaniu, ale podej-
mowa³em j¹, jeœli chodzi o bezpieczeñstwo dzieci,
o kaski, o quady, o ró¿ne te… Ale pozwoli pan se-
nator, ¿e odpowiem na to pytanie w póŸniejszym
terminie, ju¿ bezpoœrednio. Dobrze?

I teraz, jeœli chodzi o dwa pytania od pana sena-
tora, dotycz¹ce Konwencji o prawach dziecka i ini-
cjatywy ustawodawczej, to powiem tak. No, inicja-
tywa to nie moje kompetencje, to nie rzecznik. To
parlament, to konstytucja, to zapisy, na stra¿y
których pañstwo stoicie i co do których macie pra-
wo, razem, obie izby, podejmowaæ… Ja nawet nie
oœmieli³bym siê tutaj wchodziæ… Ale powiem, ¿e
moje wyst¹pienia o charakterze generalnym z ze-
sz³ego roku w liczbie ponad stu to s¹ w wiêkszoœci
wnioski o zmianê poszczególnych przepisów praw-
nych – jak pan senator spojrzy, to zobaczy, ¿e czêœæ
kierowana jest bezpoœrednio do ministrów, a czêœæ
ju¿ do parlamentu – o to, ¿eby coœ udoskonaliæ, coœ
zmieniæ albo coœ wprowadziæ.

Jeœli chodzi o Konwencjê o prawach dziecka,
to ja myœlê, ¿e Rzecznik Praw Dziecka jest tutaj
bardzo aktywn¹ instytucj¹, która zwi¹zane z tym
dzia³ania podejmuje non stop. I ten szereg
wniosków do rz¹du o wycofanie siê z zastrze¿eñ
do konwencji, omówienie tych zastrze¿eñ,
w ostatnim czasie skierowa³em tak¿e, poniewa¿
uwa¿am, ¿e za d³ugo trwa to wycofanie… Skiero-
wa³em tak¿e wniosek do Komitetu Praw Dziecka
ONZ, ¿eby wypowiedzieæ siê w jednej kwestii… To
jest jedna rzecz. Protokó³ opcjonalny trzeci,
o którym dzisiaj mówi³em, a który w sierpniu
prawdopodobnie zostanie przyjêty przez ONZ,
zaœ od przysz³ego roku bêdzie gotowy do podpisy-
wania, zosta³ napisany, stworzony niejako z ini-
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cjatywy polskiego rzecznika. Na jednym z posie-
dzeñ Organizacji Narodów Zjednoczonych zg³osi-
³em poprzez swojego przedstawiciela, który mnie
tam reprezentowa³, taki pomys³, stwierdzenie, ¿e
to jest ostatni komitet, który nie ma… I po nieca-
³ym roku od zg³oszenia pomys³u komitet podj¹³
prace nad tym dzia³aniem, zg³osi³ je. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e Polska bardzo aktywnie w tym ucze-
stniczy. By³em w tym roku w Genewie, spotka-
³em siê i z szefostwem Komitetu Praw Dziecka,
i z osobami pracuj¹cymi nad tym z naszego ra-
mienia Myœlê, ¿e to idzie w dobrym kierunku i to
jest dobry sygna³, bo to jest komitet mówi¹cy
wprost o dzieciach, a ostatni, który nie daje mo¿-
liwoœci zaskar¿enia decyzji. Byæ mo¿e w naszej
rzeczywistoœci nie jest to w tej chwili tak bardzo
istotne, ale s¹ kraje, w których dobrze by by³o,
¿eby dzieci mog³y byæ wspomagane przez organ
ponadkrajowy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Massalski, proszê uprzejmie.

Senator Adam Massalski:

W przeciwieñstwie do tych szczegó³owych py-
tañ, które tu pada³y, moje pytanie do pana mini-
stra bêdzie takie dosyæ ogólne, bo mówi³ pan
o tym, ¿e odnosi siê pan tak¿e do pewnych gene-
ralnych zjawisk w Polsce. Proszê powiedzieæ, Pa-
nie Ministrze: czy w ci¹gu trzech lat urzêdowania
obserwuje pan wzrost przestêpczoœci wœród nie-
letnich i tego, co siê nazywa wykluczeniem spo³e-
cznym? Czy tu jest tendencja wzrostowa, stabili-
zacyjna, czy spadkowa? Przez trzy lata pan mini-
ster na pewno wyrobi³ sobie pogl¹d na ten temat.
Chcia³bym, ¿ebyœmy mieli tutaj œwiadomoœæ co
tej sprawy, bo wiemy, ¿e wszelkiego rodzaju dzia-
³ania profilaktyczne mog³yby ewentualnie zapo-
biec tego rodzaju zjawiskom.

I druga sprawa, ju¿ szczegó³owa. Wspomnia³
pan minister… Drugie pytanie jest takie. Czy pan
minister zna program obozów letnich w harcer-
stwie dla dzieci niepe³nosprawnych pod nazw¹
„Nieprzetarty szlak”?

(RzecznikPrawDzieckaMarekMichalak: Pewnie.)
Czy mo¿na liczyæ na wsparcie pana ministra

w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Rachoñ, proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Ministrze, z ogromnym zainteresowaniem
wys³ucha³em pañskiego sprawozdania, co wiêcej,
jestem pod du¿ym wra¿eniem. Chcia³bym na mo-
ment zatrzymaæ siê nad fragmentem dotycz¹cym
przedmiotowego traktowania dziecka i s¹dów ro-
dzinnych. Z zadowoleniem stwierdzam, ¿e pañska
ocena jest zbie¿na z opini¹ spo³eczn¹ w tym zakre-
sie.Alemojepytanie jestkrótkie i dotyczy tego, jakie
s¹ pañskie mo¿liwoœci. Wczoraj prasê obieg³a bul-
wersuj¹ca informacja o tym, ¿e w Gdañsku s¹d ro-
dzinny odebra³ matce syna w nastêpuj¹cej sytuacji:
jest rano, szeœæ osób, policja, psycholog, Bóg wie
kto, i zabieraj¹ ch³opca. Matka nie ma zielonego po-
jêcia o miejscu przebywania ch³opca, ojciec musi
siê zwracaæ do s¹du itd. Jakie s¹, generalnie rzecz
ujmuj¹c, pañskie mo¿liwoœci co do takich sytuacji,
interwencji, tych kryzysowych spraw dotycz¹cych
opiekinaddzieckiemiwogóle s¹dówrodzinnych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec, proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nawi¹zuj¹c trochê do pytania,

które pad³o przed chwileczk¹, zapytam tak.
W swoim sprawozdaniu wspomnia³ pan o przyjê-
tej niedawno ustawie o przeciwdzia³aniu przemo-
cy w rodzinie. Jednym z elementów tej ustawy,
która zreszt¹ budzi³a kontrowersje tak¿e tu,
wœród senatorów, by³a w³aœnie mo¿liwoœæ odbie-
rania dzieci ich opiekunom w kryzysowych sytua-
cjach. Rodzi³y siê obawy, ¿e bêdzie to nadu¿ywa-
ne. Czy po kilku miesi¹cach funkcjonowania tej
ustawy rzeczywiœcie s¹ takie sygna³y? I czy ma
pan jakieœ informacje co do tego, jak ta ustawa
wp³ynê³a na bezpieczeñstwo dzieci w rodzinie?

Drugie pytanie. Ciekawi mnie pana opinia,
gdyby móg³ pan powiedzieæ parê s³ów, na temat
funkcjonowania szkó³ specjalnych, a w³aœciwie
zmniejszania ich roli – obserwuje siê ostatnio ta-
k¹ tendencjê – i na temat kosztów dotycz¹cych
klas czy szkó³ integracyjnych. Wydaje mi siê, ¿e
nie we wszystkich przypadkach te szko³y integra-
cyjne za³atwiaj¹ sprawê… Ciekaw jestem, jak pan
postrzega ten temat.

No i wreszcie trzecie pytanie. Chcia³bym, by pan
sprecyzowa³, czego dotycz¹ polskie zastrze¿enia
zwi¹zane z kart¹ praw dziecka, które uniemo¿li-
wiaj¹ przyjêcie tej konwencji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Jeœli chodzi… Jak tak szerzej patrzê na sprawê
przestêpczoœci, na tematy zwi¹zane z wyklucze-
niem, to myœlê, ¿e pewnym nadu¿yciem by³oby
powiedzenie, ¿e ona radykalnie wzros³a. Ale nie-
w¹tpliwie ta przestêpczoœæ ma miejsce, z ró¿nych
powodów. Pan senator jest pedagogiem, tote¿ wie,
¿e pewne rzeczy rozpoczynaj¹ siê od najm³od-
szych lat. Ja myœlê – tutaj ju¿ czêœciowo odpowia-
dam panu senatorowi na pytanie na temat usta-
wy – ¿e ta ustawa tak¿e to ograniczy. Jeœli bêdzie
mniej bitych osób, to bêdzie te¿ mniej osób bi-
j¹cych. Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e to jest pew-
ne przeniesienie. I nie ocenimy tego po roku dzia-
³alnoœci, bo tego nie da siê tak zrobiæ. Tak napraw-
dê wychowanie cz³owieka zaczyna siê, jak mówi¹
psychologowie, dwadzieœcia lat przed jego przyjœ-
ciem na œwiat. A wiêc my dopiero za piêtnaœcie,
dwadzieœcia lat bêdziemy te kwestie oceniaæ. Ja
jestem g³êboko przekonany, ¿e ocena bêdzie pozy-
tywna i ¿e ten obszar zwi¹zany z wykluczeniem
w tym zakresie zmaleje.

Musimy mieæ te¿ œwiadomoœæ tego, ¿e gdy coœ
ma miejsce, to jest to podejmowane b¹dŸ na tere-
nie placówki, w której siê dzieje, b¹dŸ na terenie
domu, w którym siê dzieje, nie wszystko trafia do
wymiaru sprawiedliwoœci. I dobrze, bo przecie¿
nie wszystko musi tam trafiaæ; s¹ sprawy, które
wczeœniej mo¿na za³atwiæ pozytywnie, wycho-
wawczo i wcale nie trzeba nikogo naznaczaæ. Jest
jednak problem chocia¿by z rozwi¹zaniem spraw
na poziomie MOS, MOW, o którym mówi³em,
gdzie jest du¿a kolejka oczekuj¹cych. Trafiaj¹
tam tak¿e dzieci z placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych, które to placówki – tak uwa¿am – s¹
niewydolne, nie radz¹ sobie, skoro tak¹ liczbê
dzieci przekazuj¹ do dalszych placówek. A prze-
cie¿ dziecko ju¿ raz z jakiegoœ powodu zosta³o
umieszczone w takiej placówce i powinno w niej
uzyskaæ pomoc. Takie przypadki powinny byæ je-
dnostkowe, powinny byæ wyj¹tkami, a nie ¿e po-
dejmujemy takie dzia³ania, kiedy sobie nie radzi-
my. Jeœli sobie nie radzimy, to musimy poszukaæ
pomocy.

Nieprzetarty Szlak oczywiœcie znam bardzo do-
brze i bardzo szanujê jego dzia³ania. Twórczyni
Nieprzetartego Szlaku by³a kawalerem Orderu
Uœmiechu. Zreszt¹ wielu osobom, które tam pra-
cuj¹, ze wzglêdu na ich wyj¹tkowoœæ, dzieci przy-
znaj¹ to wa¿ne – dla mnie tak¿e, jako kanclerza
kapitu³y, ale przede wszystkim kawalera Orderu
Uœmiechu, odznaczenie. W tym roku, Panie Sena-
torze, obj¹³em honorowy patronat nad tym, co siê
odbêdzie w ramach Nieprzetartego Szlaku w ku-
jawsko-pomorskim w Funce. I na pewno zjawiê
siê tam, aby osobiœcie podziêkowaæ tym doros-
³ym, którzy maj¹ serce dla dzieci, i aby spotkaæ siê
z dzieæmi. To ju¿ taka tradycja.

(Senator Adam Massalski: A moje pytanie…
Czy uwa¿a pan, ¿e nale¿a³oby bardziej wesprzeæ
dzia³ania Nieprzetartego Szlaku?)

Niew¹tpliwie trzeba wspieraæ wszelkie inicjaty-
wy, które s³u¿¹ dzieciom, a Nieprzetarty Szlak
s³u¿y dzieciom bardzo dobrze.

S¹downictwo rodzinne i przypadek, o którym
wspomnia³ pan senator. Ja z urzêdu podj¹³em
dzia³ania. Jedna z rozg³oœni radiowych przedsta-
wi³a mi film, który mo¿e byæ, jest niepokoj¹cy. Nie
tak powinno to wygl¹daæ. Nie oceniam jednak
prawomocnej decyzji s¹du, bo s¹d, wydaj¹c tak¹
decyzjê, na czymœ siê opar³. Jeszcze nie widzia³em
dokumentów, czekam na nie.

(Senator Ryszard Górecki: A Gdañsk?)
(Senator Janusz Rachoñ: Ale jakie s¹ w ogóle

pañskie mo¿liwoœci?)
Wyst¹pi³em o to, ¿eby zbadaæ, co znajduje siê

w aktach i sprawdziæ, czy dobro dziecka zosta³o
zagwarantowane ju¿ na poziomie podejmowania
decyzji. Nie zgadzam siê na to, ¿eby dochodzi³o do
takich sytuacji, w ten sposób i o tej porze. Dziecko
powinno byæ przygotowane. Ale co jest powo-
dem… Powodem jest te¿ to, ¿e my do tej pory nie
mamy ¿adnych procedur odebrania dziecka. Ku-
ratorzy s¹dowi odbieraj¹ dzieci, bo dostaj¹ taki
nakaz s¹dowy, ale procedury nie zosta³y opisane.
Ja o to wystêpowa³em, na kanwie tej sprawy wy-
st¹piê w przysz³ym tygodniu powtórnie o pochyle-
nie siê nad procedurami.

Co mo¿e rzecznik praw dziecka? Mo¿e przy-
³¹czyæ siê do postêpowania s¹dowego, mo¿e
sprawdziæ, czy zosta³y zachowane wszelkie obo-
wi¹zuj¹ce procedury, czy s³u¿by, które podejmo-
wa³y dzia³ania, zrobi³y to prawid³owo, mogê tak-
¿e wyst¹piæ o postêpowania dyscyplinarne. Na
tym koñczy siê moja rola. W takich sytuacjach
zawsze bardzo mnie interesuje, co dzieje siê
z dzieckiem – w tamtym przypadku dosz³o do pe-
wnej sytuacji, teraz dziecko gdzieœ siê znajduje –
czy ono ma zapewnion¹ odpowiedni¹ pomoc, czy
nie. Myœlê, ¿e okreœlenie jasnych procedur dla
osób uczestnicz¹cych w takim postêpowaniu
znacznie mog³oby ochroniæ dziecko przed wspo-
mnian¹ sytuacj¹.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Rzeczniku, czy konieczne s¹ procedury
w takich sytuacjach? Nie wystarczy rozs¹dek i do-
œwiadczenie kuratora, który podejmuje decyzjê,
w jaki sposób to dziecko odebraæ?

(Senator Edmund Wittbrodt: Rozs¹dek.)
(Senator Janusz Rachoñ: Zdrowy rozs¹dek wy-

starczy.)
(Senator Ryszard Górecki: A nie o 6.00, 7.00

rano.)
Nie podejmuje siê dzia³añ w taki sposób, gdy

realizuje siê prawo… Znaczy, inne s¹ dzia³ania
w przypadku groŸnego przestêpcy i zatrzymania

80. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2011 r.
108 Informacja o dzia³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka



groŸnego przestêpcy, to siê robi o 6.00 rano, a in-
na jest tutaj sytuacja.

(G³os z sali: To nie CBA!)
Wed³ug mnie, Panie Rzeczniku, niepotrzebne

s¹ procedury, potrzebna jest pana ostra inter-
wencja i doprowadzenie do tego, ¿eby takie sytua-
cje siê nie powtarza³y.

Przepraszam, ¿e siê wtr¹ci³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Ju¿, Panie Senatorze. Dodatkowe pytanie, tak?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Ale ja bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku, bo
w³aœnie tak… Gdyby wszyscy okazywali serce
i kierowali siê zdrowym rozs¹dkiem, to wtedy uni-
kalibyœmy takich sytuacji. Poniewa¿ to nie jest
pierwsze tego typu zdarzenie, poniewa¿ odnoto-
waliœmy w ci¹gu ostatniego roku podobne przy-
padki – mo¿e nie odbywa³o siê to o godzinie 6.30,
ale w inny sposób, tak¿e drastyczny – ja z jednej
strony apelujê o zdrowy rozs¹dek, z drugiej strony
chcia³bym, ¿eby ka¿dy wiedzia³ odk¹d dok¹d mo-
¿e siê poruszaæ, tak aby nie dochodzi³o do tego ty-
pu sytuacji. Ja oczywiœcie podj¹³em sprawê
z urzêdu z pe³n¹ stanowczoœci¹, aczkolwiek poru-
szamy siê w granicach prawa.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Rzeczniku, ten kurator powinien zostaæ
za to natychmiast zwolniony.

(G³os z sali: Oczywiœcie.)
I taka powinna byæ konsekwencja tego typu

dzia³añ. Je¿eli to siê zdarza tak¿e w innych miej-
scach, podobne decyzje powinny byæ podjête.
Przepraszam, ¿e siê wtr¹cam, ale po prostu ta
sprawa bulwersuje nas wszystkich.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rachoñ chcia³by dopytaæ.

Senator Janusz Rachoñ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dodatkowe pytanie. Pan powiedzia³, ¿e rzecz-

nik praw dziecka mo¿e wyst¹piæ o postêpowanie
dyscyplinarne. Moje pytanie: czy wobec sêdziego
orzekaj¹cego, a wtedy mo¿e pan wyst¹piæ do pre-
zesa s¹du o postêpowanie dyscyplinarne, czy wo-
bec kuratorów, jak zaznaczy³ pan marsza³ek?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Z tego, jak ja rozumiem ustawê o Rzeczniku
Praw Dziecka, to wobec ka¿dego, kto naruszy³

prawa dziecka. St¹d po kompleksowym zbadaniu
sprawy, z jednej strony tego, co zosta³o ustalone,
z drugiej strony tego, jak to zosta³o wykonane,
tak¿e w tym kontekœcie podejmê odpowiednie
dzia³ania.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.
Jeszcze pytano…)

Tak, tak, mam zapisane jeszcze dwa pytania
pana senatora.

Jeœli chodzi o ocenê dzia³ania tej ustawy, to Pa-
nie Senatorze, powiem, ¿e w tej chwili jest mi
trudno jej dokonaæ, bo jeszcze nie min¹³ pe³en
rok, jeszcze nie wszystkie rozporz¹dzenia zosta³y
wydane. Obecnie pracuje zespó³, który powo³a-
³em do dokonania oceny – pañstwo senatorowie
dodaliœcie do tej ustawy zapis mówi¹cy o tym, ¿e
rzecznik ma z³o¿yæ po roku obowi¹zywania tej
ustawy sprawozdanie. Ja przygotowujê siê do te-
go sprawozdania i na pewno zmieszczê siê w ter-
minie ustawowym. W sprawozdaniu bêd¹ zawar-
te wszystkie moje wnioski dotycz¹ce tego, co siê
uda³o, ale tak¿e tego, co siê nie uda³o. Jeœli usta-
wa nie startuje od razu z rozporz¹dzeniami, one
dopiero po jakimœ czasie s¹ wydawane i wchodz¹
w ¿ycie, to rok to jest bardzo ma³o. W tej chwili to
jest dla mnie pewien problem. Czy nie uda³oby siê
zrobiæ tak, aby ustawa wchodzi³a w ¿ycie razem
z rozporz¹dzeniami? Wtedy mo¿na by mówiæ
o tym, ¿e zawarte tam zapisy obowi¹zuj¹.

Odniosê siê do szczegó³owego pytania doty-
cz¹cego odbioru dzieci. Ja nie znam jednego przy-
padku, który by na podstawie tej ustawy zosta³
zrealizowany, ¿eby ktoœ wniós³ do mnie skargê
b¹dŸ ja bym zauwa¿y³, ¿e taka sytuacja mia³a
miejsce. I jeszcze…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Szko³y specjalne,
szko³y specjalne.)

Jeœli chodzi o szkolnictwo specjalne na rzecz
integracji, to powiem, ¿e integracja niew¹tpliwie
jest wa¿n¹ spraw¹, wa¿n¹ mo¿liwoœci¹. Dzieci po-
winny wspó³uczestniczyæ w ¿yciu, tak¿e w tym
edukacyjnym i spo³ecznym, chocia¿by po to, ¿eby
od pocz¹tku ca³kowicie siê akceptowa³y. Ale miej-
my te¿ œwiadomoœæ tego, ¿e nie ka¿de dziecko na-
daje siê do w³¹czenia w integracjê. Szkolnictwo
specjalne, z bardzo wysoko wykwalifikowan¹
kadr¹, niew¹tpliwie jest potrzebne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Jeszcze polskie

zastrze¿enia wobec konwencji.)
Aha. Proszê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

W³aœnie, nie odpowiedzia³em tutaj, jeœli chodzi
o zastrze¿enia. Polska z³o¿y³a do Konwencji o pra-
wach dziecka dwa zastrze¿enia. Pierwsze z nich
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dotyczy art. 7, w przypadku którego Polska za-
strzeg³a, ¿e prawo dziecka przysposabianego do
poznania rodziców naturalnych bêdzie podlega³o
ograniczeniu na gruncie przepisów umo¿liwia-
j¹cych przysposabiaj¹cym zachowanie tajemnicy
pochodzenia dziecka. A drugie zastrze¿enie odno-
si siê do granicy wieku, od którego dopuszczalne
jest powo³ywanie do s³u¿by wojskowej lub podob-
nej oraz uczestnictwo w dzia³aniach zbrojnych,
o czym rozstrzygaæ ma prawo Rzeczypospolitej,
jednak granica ta nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ przewi-
dziana w art. 38 konwencji. Zastrze¿enia te po
prostu straci³y na aktualnoœci. Wtedy Polska to
zastrzega³a, w chwili obecnej ani na gruncie na-
szych przepisów prawnych, ani na gruncie nauk
one nie maj¹ zastosowania. I myœlê, ¿e takim ³a-
dnym gestem by³oby wycofanie siê z zastrze¿eñ do
dokumentu, który samemu siê proponowa³o
i skoro namawia³o siê inne kraje do tego, ¿eby te¿
go przyjê³y. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! W nawi¹zaniu do wypowiedzi
pana rzecznika chcê powiedzieæ, ¿e wypowiedŸ pa-
na marsza³ka jest w pe³ni uzasadniona. Popieram
pana opinie i sugestie. Nie mo¿na do tego dopu-
œciæ. Przed dwoma dniami ze ³zami w oczach og-
l¹da³em tê sytuacjê w mediach. Jestem przera¿ony
tym, jaka jest decyzja s¹du gdañskiego. Jak mo¿-
na by³o coœ takiego zrobiæ? To podwa¿a w ogóle
funkcjonowanie s¹du rodzinnego. W zwi¹zku
z tym w dyskusji, któr¹ tutaj zainicjowaliœmy
wspólnie z senatorem Wittbrodtem, sk³adamy
wniosek do Krajowej Rady S¹downictwa o zaanga-
¿owanie siê w tê sprawê w bardzo powa¿ny sposób.

Mam te¿ proœbê i pytanie. Czy móg³by pan – na
moj¹ proœbê – wysy³aæ czasami wiêcej raportów
i sprawozdañ? Bo chcia³bym zaj¹æ siê tymi sprawa-
mi i zaanga¿owaæ prawników, chcia³em to zrobiæ
miêdzy innymiwubieg³ymroku.Dziêkujêbardzo.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Bar-
dzo proszê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Z wielkim szacunkiem odno-

szê siê do pañskiego osobistego zaanga¿owania

i efektów pracy, chcia³bym jednak zadaæ dwa py-
tania.

Pierwsze odnosi siê do efektów funkcjonowa-
nia Jugendamtów. Jest to sprawa, która wraca od
d³ugiego czasu, mimo œwiadomoœci coraz lep-
szych stosunków polsko-niemieckich i obchodze-
nia w ostatnim czasie dwudziestolecia traktatu
o dobrym s¹siedztwie. Byæ mo¿e by³a okazja, by ta
kwestia trafi³a na poziom rz¹dowy. Chodzi mi
miêdzy innymi o ograniczenie kontaktów w jêzy-
ku polskim jednego z rodziców, rodzica bêd¹cego
Polakiem, z dzieæmi, nad którymi opieka zosta³a
powierzona rodzicowi niemieckiemu. Czy pan mi-
nister dostrzega ten problem? Czy podejmowa³
w tej sprawie dzia³ania, które mog³yby poprawiæ
sytuacjê dzieci z rodzin mieszanych, z ma³¿eñstw
mieszanych?

I druga kwestia. Ona nawi¹zuje do tej dysku-
sji, która toczy³a siê w ostatnich minutach.
Oczywiœcie niezale¿nie od tej dyskusji chcê o tê
kwestiê zapytaæ. Ja tak¿e od d³u¿szego czasu
obserwujê du¿¹ ³atwoœæ centrów pomocy rodzi-
nie i s¹dów, jeœli chodzi o przekazywanie dzieci
do domów dziecka, odbieranie dzieci, bardzo
czêsto ze wzglêdu na sytuacjê materialn¹ jedne-
go z rodziców albo rodzin, w których na przyk³ad
matka stara siê wype³niaæ jak najlepiej swoje
obowi¹zki i ma trudnoœci materialne, a ojciec
jest uzale¿niony od alkoholu. Niby wszyscy ro-
zumiemy, ¿e naturalnym i najlepszym œrodo-
wiskiem dla wychowania dziecka jest rodzina,
ale, kolokwialnie mówi¹c, lekk¹ rêk¹ zabieramy
dzieci z tych rodzin i ze œwiadomoœci¹, ¿e potrze-
ba tysiêcy z³ na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuñczej – abstrahujê od kosztów spo³ecz-
nych – w ka¿dym miesi¹cu te dzieci tam umiesz-
czamy. Czy pan minister, oczywiœcie maj¹c inn¹
skalê oceny – moja jest incydentalna, lokalna –
podobnie ocenia ten problem? A jeœli tak, to ja-
kie w zwi¹zku z tym mia³by zamiar podj¹æ dzia-
³ania? Czy one mia³yby charakter prawny? Wy-
daje mi siê, ¿e nie ma takiej potrzeby, powinno
to byæ bardziej w sferze œwiadomoœci i rozumie-
nia, po prostu trzeba sprawiæ, aby by³o inaczej,
ni¿ to siê dzieje dzisiaj. Chcia³bym prosiæ o tak¹
informacjê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Panie Rzeczniku! Chcia³bym

tu poruszyæ problem wykorzystywania dzieci do
pracy. Czy pan to w jakiœ sposób monitoruje?
W moim okrêgu by³a s³ynna sprawa wykorzysty-
wania dzieci do roznoszenia gazet. Ogó³em jak
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wielki to jest problem? Jakie podejœcie ma rzecz-
nik praw obywatelskich do tej sprawy? Czy w na-
szym kraju w obecnej epoce jest to du¿y pro-
blem?

Chcia³bym tu te¿ nawi¹zaæ do sytuacji dzieci
przymusowo wywiezionych do Niemiec. Otó¿
mia³em w biurze petenta, który ma ju¿ prawie
osiemdziesi¹t lat. Zwraca³ siê do mnie z proœ-
b¹, ¿eby zmieniæ ustawodawstwo w kierunku
równego traktowania dzieci i doros³ych w kwe-
stiach odszkodowawczych ze strony niemiec-
kiej za pracê w Niemczech. Otó¿ doroœli ludzie
takowe odszkodowania otrzymali, a dzieci, nie-
stety, tych odszkodowañ nie dosta³y. Sprawa
by³a poruszana bodaj¿e za rz¹du AWS. Bardzo
bym siê cieszy³, gdyby pan minister móg³ siê
tym problemem zainteresowaæ, bo chodzi o to,
aby w jakiœ sposób uregulowaæ kwestie odszko-
dowawcze dla tych zes³anych dzieci.

Kolejny problem, jaki tu chcia³bym poruszyæ,
nie pad³ jeszcze na tej sali, ale ja tu ju¿ wielokrot-
nie ten temat omawia³em. To kwestia odpowie-
dzialnoœci pañstwa – i pana – za mo¿liwoœæ do-
stêpu do alkoholu, narkotyków miêkkich, dopa-
laczy, jak¹ maj¹ dzieci w dyskotekach. Czy pañ-
stwo w dostateczny sposób zapewnia bezpie-
czeñstwo? Chodzi o brak kontaktów dzieci z tymi
patologiami, o to, aby nie mia³y równie¿ dostêpu
do gier hazardowych, bo to prowadzi w pewien
sposób do degeneracji, do depresji, bardzo du¿o
jest nawet przypadków samobójstw. Jak wielki
jest problem samobójstw dzieci, zwi¹zany z tymi
patologiami? Czy jest prowadzony przez pana
monitoring pod tym k¹tem? I czy siê pojawi³y ja-
kieœ roszczenia – bo w tej chwili chodzi ju¿ o do-
ros³ych ludzi – za brak dostatecznej ochrony
w czasach, kiedy oni byli dzieæmi, w³aœnie przed
wspomnianymi przeze mnie patologicznymi
sprawami? Czy s¹ osoby, które z takimi roszcze-
niami zwracaj¹ siê do pañstwa czy przez s¹d, czy
te¿ w inny sposób? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
Dzieñ dobry.
(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Dzieñ

dobry, Pani Senator, witam, Pani Marsza³ek. To
by³y dwie osoby, to mo¿e jeszcze jedno pytanie?
Bardzo proszê.)

Jeszcze jedno pytanie?
(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Tak,

trójkami szliœmy.)
Pan senator Wojciechowski, bardzo proszê.
Ale chyba nie bêdzie o kodeksie drogowym?

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcia³bym wróciæ jeszcze do mojego pytania od-
noœnie do tej ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych. Kiedyœ w kuluarowych rozmowach po-
wiedzia³ pan, ¿e dzieci z rodzin, w których s¹ ja-
kieœ problemy, jakieœ patologie, wczeœniej osi¹ga-
j¹ dojrza³oœæ, s¹ bardziej przygotowane do podej-
mowania decyzji. Mo¿e zatem ta granica trzyna-
stu lat jest dosyæ wysoka? Czy pana zdaniem jako
rzecznika nie nale¿a³oby w niektórych sprawach
wyraŸnie i ustawowo obni¿yæ tej granicy? Chodzi
mi o sytuacje, kiedy trzeba to dziecko zapytaæ
o zgodê i ono musi wyraziæ swoje zdanie. Chodzi
o zgodê, nie tylko o wiedzê, ale i zgodê.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-
dzo…)

I druga sprawa…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Aha, pytanie.)
…dotyczy kszta³cenia zawodowego. W ostat-

nich latach, mo¿e nie bezpoœrednio ostatnich, ale
w ci¹gu, powiedzmy, dwudziestu lat, poziom
kszta³cenia zawodowego w naszym kraju wyraŸ-
nie siê obni¿y³, to jest fakt niekwestionowany.
Wi¹¿e siê to z jednej strony z tym, ¿e szko³y pozby-
waj¹ siê warsztatów, gospodarstw przyszkolnych,
a drugiej strony z tym, ¿e zawód nauczyciela siê
hermetyzuje. Kiedyœ w szko³ach zawodowych
uczyli mistrzowie z zak³adów pracy, fachowcy, ¿e
tak powiem, którzy przychodzili z przemys³u.
Obecnie ogranicza siê ich dostêp do nauczania,
jest tak chocia¿by z uwagi na ten s³ynny awans
nauczycieli. Czy ze strony rzecznika mo¿na by³o-
by coœ zrobiæ w tym zakresie, aby poprawiæ jakoœæ
szkolnictwa zawodowego w naszym kraju? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o odpowiedzi

na te trzy pytania.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pozwolicie pañstwo, ¿e poczyniê jedn¹ general-

n¹ uwagê. Mianowicie rzecznik praw dziecka zaj-
muje siê sprawami dotycz¹cymi dzieci, a choæ ka-
¿dy z nas kiedyœ by³ dzieckiem, to nie znaczy, ¿e do
koñca ¿ycia bêdzie móg³ kierowaæ do rzecznika
praw dziecka swoje wnioski o zajêcie siê jego dzie-
ciñstwem. S¹ jasno okreœlone kompetencje usta-
wowe, ja nawet nie mogê wchodziæ w inne dzia³a-
nia. Rzecznik praw dziecka nie wykonuje równie¿
dzia³añ za inne organy pañstwa. On mo¿e przy-
pomnieæ o obowi¹zkach, wnosiæ o ich wype³nia-
nie, wnosiæ ewentualnie o ukaranie winnych, nie
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ma jednak mo¿liwoœci, by byæ wszêdzie i zawsze.
Rzecznik nie ma te¿ mo¿liwoœci podejmowania
dzia³añ za s¹dy, za pomoc spo³eczn¹, za kuratora
s¹dowego czy za kogokolwiek innego, bo ustawo-
dawca nie tak, jak rozumiem, przewidzia³ rolê
rzecznika praw dziecka.

Jeœli chodzi o sprawy miêdzynarodowe, w tym
te wspomniane tutaj przez pana senatora – nie ma
pana senatora – to patrz¹c na to szerzej, moje
kompetencje pozwalaj¹ mi na zwrócenie siê do
odpowiednich instytucji reprezentuj¹cych pañ-
stwo polskie za granic¹, nie mam jednak mo¿liwo-
œci ani wystêpowania w postêpowaniach s¹do-
wych w innym pañstwie, ani do zg³aszania swoich
wniosków. Tak wiêc tutaj jeœli sprawa jest miê-
dzynarodowa, wystêpujê do konsulatu, do amba-
sady, a jeœli w danym kraju jest mój odpowiednik,
rzecznik praw dziecka, to czasami proszê go
o podjêcie konkretnych dzia³añ.

Tej sprawy, która zosta³a tutaj wywo³ana,
a o której tak bardzo jednoznacznie wypowiedzia³
siê pan marsza³ek, nie mo¿na porównywaæ do
spraw, w których dziecko jest odbierane rodzicom
i przekazywane do placówki opiekuñczo-wycho-
wawczej, bo taka sugestia tutaj siê pojawi³a. We
wspomnianej sytuacji dziecko przesz³o od mamy
do taty. Ja absolutnie nie podpisujê siê nawet pod
drobnym szczegó³em formy odebrania tego dziec-
ka, bo by³a ona absolutnie przera¿aj¹ca, naganna
i nie powinna mieæ miejsca, jednak to nie by³o
umieszczenie dziecka poza rodzin¹, tylko zabez-
pieczenie dziecka w stosunkach wewn¹trzrodzin-
nych. Poniewa¿ dopiero wczoraj wyst¹pi³em do
s¹du o te akta i dopiero bêdê je bada³ szczegó³owo,
to w tej chwili nie mogê odnieœæ siê do tego szerzej,
powiedzieæ, co wp³ynê³o na taki przebieg, dlacze-
go tak siê sta³o. Nawet nie wiem czy bêdê móg³ to
zrobiæ, bo byæ mo¿e to postêpowanie zosta³o utaj-
nione przez s¹d. Tak wiêc badam zarówno doku-
menty zebrane w tej sprawie, jak i to, czy nie prze-
kroczono uprawnieñ. Jak ju¿ powiedzia³em na
wstêpie, wybór godziny 6.30 jest dla mnie wyj¹t-
kowo nieodpowiedni i wyj¹tkowo niedobry, bo
dziecko do takiej sytuacji, dotycz¹cej go bezpoœre-
dnio, te¿ powinno byæ przygotowane. To nie jest
tak, ¿e mo¿na sobie z dnia na dzieñ wejœæ i zreali-
zowaæ nawet zarz¹dzenie s¹du. Tak nie powinno
byæ. I tu, jak powiedzia³ pan marsza³ek, nie tak
wa¿ne s¹ procedury, ile empatia, serce, takie lu-
dzkie cechy, aczkolwiek przy wype³nianiu proce-
dur te¿ moglibyœmy ich wymagaæ.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce dyskotek, ich
dostêpnoœci, Panie Senatorze, to nie powiem ni-
czego wiêcej ponad to, co na to samo pytanie od-
powiedzia³em w zesz³ym roku. Podtrzymujê moje
stanowisko, które przedstawi³em w zesz³ym roku.

Jeœli chodzi o wykorzystywanie dzieci do pracy,
nie mia³em ani jednego przypadku, ¿eby ktoœ

wnosi³ do mnie o podjêcie interwencji albo zg³a-
sza³ istnienie sytuacji wykorzystywania dzieci
w Polsce do pracy. Trudno jest mi siê odnieœæ do
tej sprawy szerzej, poniewa¿ siê ni¹ nie zajmowa-
³em.

Nie do koñca przypominam sobie tê rozmowê
kuluarow¹ o tym wczeœniejszym dojrzewaniu, ale
nie stojê na stanowisku, ¿e trzeba któr¹kolwiek
z tych granic obni¿aæ. Jeœli bowiem zaczniemy
mówiæ o obni¿eniu granicy zdolnoœci do czynno-
œci prawnych, to za moment, Panie Senatorze,
mo¿emy zacz¹æ siê zastanawiaæ, czy nie obni¿yæ
granicy odpowiedzialnoœci karnej. To zosta³o
ustalone i mo¿e przy tym zostañmy. Bardziej sku-
pi³bym siê na tym, ¿ebyœmy jednak dostrzegali
w tym dziecku podmiot i przestrzegali przepisów,
które obecnie obowi¹zuj¹.

Nie podejmowa³em w zesz³ym roku dzia³añ do-
tycz¹cych szkolnictwa zawodowego, tak wiêc do
tej dziedziny te¿ trudno jest mi siê w tym momen-
cie odnieœæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I kolejna trójka do zadania pytania: pan sena-

tor Piotrowicz, Meres i, kolejny raz, pan senator
Wojciechowski.

(G³os z sali: Oczywiœcie.)
Tak?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Z wielk¹ uwa-

g¹ wys³ucha³em pañskiego sprawozdania. Serde-
cznie dziêkujê za pañsk¹ wra¿liwoœæ na losy dzie-
ci, któr¹ dostrzeg³em w tym wyst¹pieniu. W pew-
nym stopniu moje pytanie uprzedzi³ ju¿ pan sena-
tor WoŸniak, bo chcia³em zapytaæ o to, czy znana
jest panu ministrowi skala zjawiska odbierania
dzieci z rodzin naturalnych tylko ze wzglêdu na
niewydolnoœæ ekonomiczn¹. Liczê siê z tym, ¿e
pan minister mo¿e nie dysponowaæ w tej chwili ta-
k¹ informacj¹, ale mo¿e warto by³oby zwróciæ siê
o ni¹ do s¹dów, uzyskaæ tak¹ informacjê, je¿eli
pan minister nie jest w tej chwili w jej posiadaniu.

Druga kwestia, o któr¹ chcia³bym zapytaæ, do-
tyczy walki z przemoc¹ i z demoralizacj¹. W parla-
mencie podejmowaliœmy pewne inicjatywy, które
mia³y wychodziæ naprzeciw temu, ¿eby to zjawis-
ko, je¿eli nie zlikwidowaæ, to jednak w du¿ym
stopniu ograniczyæ. Obserwujê, ¿e w œrodkach
przekazu, g³ównie w telewizji, w dalszym ci¹gu
pojawia siê mnóstwo programów adresowanych
nie tylko do dzieci, ale i doros³ych – mnie przede
wszystkim chodzi o dzieci – programów nacecho-
wanych przemoc¹. To s¹ nawet bajki, które na
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pierwszy rzut oka wydaj¹ siê niewinne, ale gdy do-
ros³y chwilê popatrzy, to na dobr¹ sprawê prze-
moc jest tam bardzo dostrzegalna. To mo¿e inspi-
rowaæ do podobnych zachowañ, o czym nie muszê
chyba szerzej mówiæ. Równie¿ uderzaj¹ce jest
w mediach wulgarne s³ownictwo. Szereg progra-
mów zawiera w sobie cechy deprawacji. Czy na te-
go rodzaju programy… Czy pan podziela to stano-
wisko, a je¿eli tak, to czy pan minister podejmo-
wa³, wzglêdnie zamierza podj¹æ, jakieœ dzia³ania
w tym kierunku? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, bardzo proszê.
Bardzo proszê o zadawanie pytañ. Dobrze?

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja pyta³em o profilaktykê zdro-

wotn¹ dzieci, o której pan wspomnia³. O to, ¿e pe-
diatra… Czy pan minister raczy mi na to pytanie
odpowiedzieæ? Do tego pytania doda³em jeszcze
takie: do jakiego wieku dziecko powinno byæ co
roku badane przez pediatrê? Dziêkujê bardzo.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Prze-
praszam. Rzeczywiœcie pomin¹³em…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.
Bardzo proszê o zadawanie pytañ. Dobrze? Bo

jesteœmy na tym etapie, dopiero potem bêd¹ sk³a-
dane oœwiadczenia.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Odnoœnie do pierwszego pytania, które zada³em,
zwi¹zanego z ruchem drogowym. Mo¿e zrezygnuj-
my z odpowiedzi na piœmie… Ja z³o¿ê po prostu
konkretn¹ informacjê.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Do-
brze.)

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na dwie
sprawy. Pierwsza to jakoœæ s¹dów rodzinnych.
S¹d rodzinny stanowi, powiedzia³bym, boczny
tor, bo wystêpuje jedynie przy s¹dach rejono-
wych. On nie wystêpuje ju¿ przy s¹dach okrêgo-
wych. Wi¹¿e to siê z pogorszeniem jakoœci sê-
dziów, którzy w tych s¹dach orzekaj¹. Prosi³bym
o informacjê, czy istotnie jest to dostrzegane przez
rzecznika w jego pracy, o to mi chodzi.

I druga sprawa, któr¹ ja bardzo czêsto
zauwa¿am. Nie wiem, jak to siê przek³ada, czy rze-

cznik… Prosi³bym o informacjê w tym zakresie.
Chodzi o niepe³ne czytanie kodeksu rodzinnego
przez s¹dy. Ten kodeks zaczyna siê czytaæ od któ-
regoœ tam artyku³u, a nie od pocz¹tku, gdzie jest
wyjaœnione, po co ten kodeks jest i w jaki sposób
go stosowaæ. Czy w zwi¹zku z tym ze strony rzecz-
nika s¹ jakieœ dzia³ania, które… Ten kodeks, jak
zreszt¹ ka¿dy kodeks, ma preambu³ê. Ona nieste-
ty bardzo czêsto jest ³amana, niestosowana. Czy
w tym zakresie rzecznik podejmuje jakieœ dzia³a-
nia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Ministrze, za momencik…
Panie Senatorze, rol¹ pana ministra chyba nie

jest ocena s¹dów. Skupmy siê w zwi¹zku z tym na
pytaniach.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja pytam
o dzia³ania rzecznika.)

Tak, ale ocena s¹dów czy sêdziów to nie jest ro-
la pana ministra. Bardzo proszê, skupmy siê na
pytaniach.

Panie Ministrze, bardzo proszê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Najpierw wrócê do pytania, które pan senator
zada³ wczeœniej. Faktycznie je pomin¹³em, bardzo
przepraszam, ale to nie z powodu niechêci do od-
powiedzenia, tylko gdzieœ mi to umknê³o.

Chcia³bym, ¿ebyœmy doprowadzili do takiej sy-
tuacji, aby ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym
i szkolnym raz do roku mog³o zostaæ gruntownie
przebadane w ramach profilaktyki i ¿eby zosta³y
wydane odpowiednie zalecenia, co dalej robiæ.
Niedobrze siê sta³o, ¿e medycyna szkolna zosta³a
wycofana, ¿e praktycznie nie ma jej w tym mo-
mencie w szko³ach. Niemniej jednak tak siê sta³o
i obecnie szukam jakiegoœ rozwi¹zania, które by
mog³o polepszyæ kondycjê zdrowotn¹ dzieci. Jes-
tem œwiadomy tego, ¿e teraz nie mamy nawet tylu
lekarzy, którzy mogliby usi¹œæ w gabinetach
szkolnych i przyjmowaæ dzieci na takich zasa-
dach, jak to by³o kiedyœ. Ich liczba znacznie siê
zmniejszy³a. St¹d pomys³ na takie badanie, taki
bilans, ale przeprowadzany co roku. Pan senator
pyta o górn¹ granicê wieku… Mówiê o dzieciach.
Ja mogê podejmowaæ dzia³ania wobec dzieci do
czasu ich pe³noletnoœci, to jest ten czas, który zo-
sta³ ustawowo okreœlony rzecznikowi. W ostatnim
czasie pojawi³a siê zapowiedŸ o powrocie gabine-
tów pielêgniarskich do szkó³. To jest bardzo dobry
sygna³ i gdyby to zosta³o jak najszybciej zrealizo-
wane, to pomog³oby w bardzo du¿ej czêœci na-
szych problemów. Aczkolwiek badanie dzieci
przez lekarza nie staje siê nieaktualne, lekarza,
który widzi wiêcej i jest w stanie zagl¹dn¹æ wszê-
dzie tam, gdzie ogniska chorobowe mog¹ mieæ

80. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2011 r.
Informacja o dzia³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka 113

(senator S. Piotrowicz)



miejsce. St¹d ten mój wniosek, z którym wystêpu-
jê ju¿ od 2008 r. Jestem po wielokrotnych rozmo-
wach, wyst¹pieniach… On jest nadal aktualny.
Dziêkujê bardzo.

(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora dotycz¹ce

skali zjawiska… Pan senator jest prokuratorem.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: By³em.)
Tak, ale pan senator wie, ¿e wobec tego rodzaju

postêpowañ bardzo trudno jest o podejœcie zero-
-jedynkowe. Oczywiœcie w ka¿dej sytuacji, kiedy
dostrzegam, ¿e w podejmowaniu decyzji czynniki
ekonomiczne mog³y byæ przewa¿aj¹ce albo mog¹
byæ przewa¿aj¹ce, bo czasami dziêki mojemu wy-
st¹pieniu udaje siê temu zapobiec, to absolutnie
mówiê im: nie. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby, mówi¹c
wprost, bieda skutkowa³a rozbiciem wiêzi rodzin-
nych. To nie jest m¹dre rozwi¹zanie, do takich sy-
tuacji nie powinno dochodziæ. Ale w wielu spra-
wach czynników jest wiêcej. Pan senator ma œwia-
domoœæ, ¿e na pytanie skierowane wprost: w ilu
przypadkach to bieda by³a… Ja nie dostanê na-
wet jednej odpowiedzi twierdz¹cej, poniewa¿ nikt
nie powie, ¿e tak by³o. Ta kwestia jest z³o¿ona,
ka¿dy przypadek nale¿y oceniaæ indywidualnie,
analizowaæ i sprawdzaæ, jakie materia³y zosta³y
zgromadzone, a co byæ mo¿e nie zosta³o zgroma-
dzone w toku postêpowania s¹dowego. Niemniej
jednak z perspektywy pracy rzecznika muszê po-
wiedzieæ, ¿e dochodzi do takich przypadków, ale
¿aden z nich nie powinien mieæ miejsca. Ja siê
przeciwstawiam takim dzia³aniom.

Jeœli chodzi o tê wszechobecn¹ przemoc, agre-
sjê. Dziêki pewnym dzia³aniom prawnym przynaj-
mniej próbowano wyprowadziæ j¹ z codziennej
rzeczywistoœci, ale ona tak¿e ma miejsce w œrod-
kach masowego przekazu, na ulicy, na podwórku,
w szkole, w ró¿nych miejscach. Niew¹tpliwie po-
winniœmy z tym walczyæ, powinniœmy podejmo-
waæ dzia³ania. W sytuacjach, które s¹ do mnie
zg³aszane, b¹dŸ w sprawach, które sam podejmu-
jê, wystêpujê i do Krajowej Rady, i do Rady Etyki
Mediów, i do ró¿nych innych instytucji, które pro-
blemem siê zajmuj¹. Jeszcze raz chcia³bym tutaj
powtórzyæ zapowiedŸ pana prezesa telewizji, bo to
jest pierwszy tak mocny sygna³ od trzech lat… Od
wrzeœnia wraca pasmo dzieciêce i m³odzie¿owe,
czyli coœ bezpoœrednio uznaj¹ce podmiotowoœæ
najm³odszego widza. Dla mnie jest to niezwykle
wa¿ne.

Jeœli chodzi o sprawy dotycz¹ce s¹dów
rodzinnych. Nie chcia³bym recenzowaæ pracy in-
nych organów, które ustanowione s¹ do… Ze swo-
jej strony zobowi¹za³em w tym roku jednego
z moich doradców, sêdziego rodzinnego, do od-
wiedzenia wszystkich okrêgów w naszym kraju,
spotkania siê z sêdziami rodzinnymi i porozma-

wiania o tych spostrze¿eniach, które wynikaj¹
z moich doœwiadczeñ, spostrze¿eniach, które do-
tycz¹ ³amania praw dziecka czy niezabezpiecze-
nia odpowiednio praw dziecka. Muszê powie-
dzieæ, ¿e to siê spotyka z ciep³ym przyjêciem i te
spostrze¿enia rzecznika s¹ omawiane i szerzej
dyskutowane. To tyle z mojej strony, jeœli chodzi o
wsparcie dla budowania tej podmiotowoœci na
tym poziomie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Chcia³abym zamkn¹æ listê pytaj¹cych. Pan se-

nator Sidorowicz, pan senator Andrzejewski, pan
senator Bender i pan senator B³aszczyk… Mo¿e-
my ju¿ j¹ zamkn¹æ? Dobrze, dziêkujê bardzo.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Sidorowicz zadaje pytanie.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Ministrze, w swoim sprawozdaniu sporo
miejsca poœwiêci³ pan opiece medycznej nad
dzieæmi. Tam siê przewija taka nostalgia za mode-
lem, zgodnie z którym lekarz by³ w szkole. Dobrze
wiemy, ¿e s¹ dwie przyczyny tego, ¿e ten model nie
wróci. Pierwsza to jest prawo, bo dzisiaj w prawie
nakazuje siê obecnoœæ opiekuna podczas wyko-
nywania czynnoœci diagnostyczno-leczniczych
wobec dziecka. Druga jest taka, ¿e nie ma pedia-
trów. Jest wiêc pytanie do pana rzecznika: mo¿e
jednak lepiej skupiæ siê na tym, czym dysponuje-
my? Mianowicie mamy lekarzy rodzinnych, pod-
stawowej opieki zdrowotnej, którzy s¹ przygoto-
wani do prowadzenia tych badañ profilaktycz-
nych. Czy nie lepiej iœæ t¹ drog¹, a jeœli chodzi
o pediatrê, to raczej skupiæ siê na tym, ¿eby po-
wsta³ produkt, którego nie ma w Narodowym
Funduszu Zdrowia, czyli specjalistyczna porada
pediatryczna? Wtedy dzieci mog³yby byæ kierowa-
ne przez lekarza POZ, jeœli zachodzi taka koniecz-
noœæ, do specjalistycznej przychodni pediatrycz-
nej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, mam takie pytanie: w jak du-
¿ej czêœci pana udzia³ w postêpowaniach s¹do-
wych jest inspirowany z zewn¹trz, a w jak du¿ej
wynika z w³asnej pana inicjatywy? Jak skuteczne
jest pana autorytatywne stanowisko w zakresie
obrony praw wynikaj¹cych z Konwencji o pra-
wach dziecka, je¿eli chodzi o orzecznictwo s¹do-
we? Mówiê to w kontekœcie chocia¿by przyk³adów
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zwi¹zanych z tym, ¿e niedostatek jest przyczyn¹
naruszania art. 5, 9 i 18 Konwencji o prawach
dziecka, czyli prawa dziecka do wychowywania
w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie, bo ze
wzglêdu na warunki i na trudnoœci te dzieci, i to
w sposób drastyczny, czêsto z ³amaniem prawa
dziecka i zasad psychologii… Realizuje siê orze-
czenia s¹dów, a dzia³ania s¹dów s¹ bardzo nagan-
ne, je¿eli chodzi o przestrzeganie Konwencji praw
dziecka. Chodzi o pana udzia³ i wp³ywanie na
orzeczenia s¹dowe. Jak ono jest skuteczne? Czy
s¹dy stosuj¹ pana, czy przez pana inspirowan¹,
interpretacjê o nadrzêdnoœci Konwencji o pra-
wach dziecka w stosunku do uprawnieñ s¹du?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze! Chcê zapytaæ pana o tak¹ ma-
teriê. Mianowicie pana urz¹d, pana stanowisko
bardzo zwi¹zane jest z problemami dziecka,
a przez dziecko z problemami rodziny. Wiemy, ¿e
jednak u nas rodziny maj¹ problem z utrzyma-
niem pierwszeñstwa w trosce o dziecko. Sytuacja
jest coraz gorêtsza. Pan z pewnoœci¹ spotyka siê
z tym, ¿e to niekiedy nag³e i takie bezwzglêdne
wprowadzenie przez pracowników socjalnych wy-
konywania tej opieki nad dzieæmi – jeœli mo¿na to
nazwaæ opiek¹ – prowadzi do zupe³nie odmiennej
sytuacji, bo to nie jest opieka, ale to jest dokucza-
nie dzieciom i rodzinom. Mia³em takie zdarzenie,
¿e przysz³o do mnie wspólnie ma³¿eñstwo i pyta,
czy mogê coœ uczyniæ, bo nie wiadomo, czy sprawa
nie wróci. Mianowicie zagro¿ono tym rodzicom, ¿e
jeœli dziecko nie bêdzie przypilnowane, ¿eby nie
bazgra³o w zeszycie, ¿eby pisa³o dobrze, to bêdzie
ograniczone prawo opieki rodzinnej, bo jest takie
ustawodawstwo, i jakiœ pracownik socjalny bê-
dzie mia³ w to wgl¹d. Wynika³o to – tak przedsta-
wiali rodzice w swojej relacji – z tego, ¿e ten ktoœ ze
szko³y, kto prorokowa³ reakcjê pracownika so-
cjalnego, uwa¿a³, ¿e rodzina, maj¹c du¿o dzieci,
nie daje rady opiekowaæ siê dzieckiem, które baz-
grze w zeszycie. To s¹ oczywiœcie skrajne wypad-
ki, ale w sytuacji nieporozumienia czy jakiegoœ
dog³êbnego niezrozumienia, co znaczy mo¿liwoœæ
interwencji pracownika socjalnego, grozi to nie-
kiedy ogromnymi powik³aniami w rodzinach. Czy
nie nale¿a³oby – zastanawiam siê nad tym
i chcia³bym pana o to zapytaæ, Panie Ministrze –
jednak ustawowo wskazaæ, w jakich sytuacjach
urzêdnik, który niekiedy w ramach uk³adów lo-
kalnych ma ogromn¹ si³ê decyzyjn¹, mo¿e ingero-
waæ i mo¿e nawet przyczyniaæ siê do ograniczenia
wychowywania dzieci przez rodzinê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
To pytanie ju¿ by³o, ale nie chcia³am przeszka-

dzaæ…
(Senator Ryszard Bender: Repetitio est mater

studiorum.)
Jako ostatni zadaje pytanie pan senator B³asz-

czyk. Mogê zamkn¹æ listê, tak? Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mo¿e trochê odbiegnê od tematu, ale

chcia³bym podsumowaæ, bo s³ucham przez dwie
godziny naszej dyskusji i widzê, ¿e jest wiele pytañ
do pana ministra dotycz¹cych tego, co pan mini-
ster robi, jak wygl¹da sytuacja, co zamierza zro-
biæ. Jednak my te¿ mo¿emy coœ zrobiæ dla pana
ministra. Dlatego chcia³bym siê dowiedzieæ, jak
pan minister ocenia sytuacjê finansow¹ swojego
urzêdu. Stawiamy bowiem panu ministrowi du¿e
wymagania i wiemy, ¿e ta praca jest, jak pan mini-
ster to przedstawi³, ¿e nap³ywa coraz wiêcej
wniosków, s¹ coraz wiêksze kompetencje, wiêc za
tym musz¹ iœæ œrodki, ¿eby to funkcjonowa³o i po-
prawnie dzia³a³o. Dlatego chcia³bym dowiedzieæ
siê, czy pan minister w ramach œrodków, którymi
dysponuje… Czy one s¹ wystarczaj¹ce, czy te¿ s¹
potrzeby? Nied³ugo bêdziemy procedowaæ ustawê
bud¿etow¹ i chcia³bym wiedzieæ, jak to wygl¹da.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Na zakoñczenie mocne podsumowanie, Panie
Ministrze.

Oddajê mikrofon, bardzo proszê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jeœli chodzi o opiekê medyczn¹ nad dzieæmi, to

te dwa czynniki, które pan senator wymieni³, czyli
trudne prawo i brak pediatrów… Myœlê, ¿e jeœli
prawo gdzieœ niedomaga, to mo¿na je trochê po-
prawiæ. W dobrym miejscu o tym wspominam.
Fakt faktem, ¿e jeœli chodzi o brak pediatrów, to
w ostatnim czasie, od 2008 r., w skali kraju przy-
by³o, o ile mi wiadomo, mniej wiêcej szeœæset osób
zainteresowanych t¹ dziedzin¹, tym zawodem.
Mam te¿ w tym jakiœ udzia³, bo wnosi³em o wpisa-
nie pediatrii na listê zawodów preferowanych. ¯y-
czy³bym sobie, ¿eby dzieci mog³y trafiæ jednak do
swojego specjalisty, dla nich specjalnie wy-
kszta³conego, ale jestem te¿ w pe³ni œwiadomy te-
go, ¿e s¹ rejony, w których naprawdê bardzo bra-
kuje pediatrów. Kiedy je¿d¿ê po kraju, odwiedzam
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tak¿e placówki s³u¿by zdrowia, przede wszystkim
szpitale dzieciêce, i wiem, jak bardzo ciê¿ko i nieraz
w pojedynkê pracuj¹ specjaliœci od leczenia dzieci,
którzy nie maj¹ mo¿liwoœci uzyskania wsparcia.
A wiêc to nie jest takie proste rozwi¹zanie, które by
mo¿na by³o wprowadziæ natychmiast.

Ja proponujê to badanie raz do roku, nie zaœ
oczekiwanie w szkole na ucznia przez ileœ godzin
dziennie – tak by³o kiedyœ, ale tego po prostu nie
bylibyœmy w stanie, niew¹tpliwie tak¿e z tych wy-
mienionych wzglêdów, za³atwiæ. Niemniej jednak
nale¿y obj¹æ dzieci wiêksz¹ profilaktyk¹, ¿eby
mo¿na by³o rozpoznawaæ choroby wczeœniej. Pan
senator jest lekarzem, wiêc wie, ¿e u dziecka cho-
roby rozwijaj¹ siê bardzo szybko – taki jest pogl¹d
lekarzy na ten problem. Poza tym im wczeœniej je
wykryjemy, tym szybciej mo¿emy wyleczyæ, tym
lepsze s¹ rokowania, szczególnie jeœli chodzi, na
przyk³ad, o choroby nowotworowe. Lekarze onko-
lodzy bij¹ na alarm, ¿e w pierwszym i drugim sta-
dium choroby jest wielka szansa na wyleczenie i to
leczenie jest krótsze, a w trzecim i czwartym sta-
dium jest ju¿ bardzo trudno… I to przenosimy tak-
¿e na inne dzia³ania. St¹d ten mój wniosek jest ak-
tualny, ale myœlê, ¿e poniek¹d wychodzi mu na-
przeciw ta inicjatywa – mam nadziejê, ¿e uda siê j¹
zrealizowaæ – jeœli chodzi o pielêgniarki szkolne,
osoby ze s³u¿by zdrowia, które bêd¹ w placówkach
edukacyjnych, bo tam jest najwiêcej dzieci.

Nastêpne pytanie pana senatora dotyczy³o
udzia³u w postêpowaniach s¹dowych i tego, na ile
ten udzia³ jest z w³asnej inicjatywy, a na ile na
wniosek.

(G³os z sali: I na ile jest skuteczny.)
I na ile jest skuteczny.
Pozwoli³em sobie, Panie Senatorze, zamieœciæ

w tych uwagach dosyæ szerok¹ informacjê w³aœnie
o tym, co siê uda³o zrobiæ. Ile tych wniosków rzecz-
nika by³o i jak rozpatrzy³ je s¹d, w jakim kierunku
posz³y sprawy. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w wiêkszoœci
wypadków uda³o siê przynajmniej w czêœci zreali-
zowaæ te wnioski, z którymi wyszed³ rzecznik praw
dziecka z w³asnej inicjatywy. Ja mogê siê przy-
³¹czyæ – i to robiê – wtedy, kiedy sprawa do mnie
trafia choæby poprzez media b¹dŸ z zas³yszenia.
Zazwyczaj s¹ to sprawy na wniosek, wystêpuj¹ do
mnie z wnioskiem osoby, które nie czuj¹ siê bez-
piecznie czy widz¹, ¿e dobro dziecka powinno byæ
wspomo¿one, ono powinno byæ w sposób natural-
ny zabezpieczone przez wszystkich, którzy w tym
postêpowaniu bior¹ udzia³. A jeœli zachodzi jakaœ
niepewnoœæ, ¿e mo¿e byæ inaczej, wystêpuj¹ i ro-
dzice, i obserwatorzy ¿ycia, jak ich nazywam,
a czasami tak¿e adwokaci, którzy zwracaj¹ siê do
mnie bezpoœrednio z proœb¹ o udzia³ rzecznika
w postêpowaniu. Nie do wszystkich tych spraw
przystêpujê, przystêpujê tylko do tych wyj¹tko-
wych, bo nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby rzecznik

bra³ udzia³ we wszystkich postêpowaniach doty-
cz¹cych dzieci w naszym kraju. Ale w tych wyj¹t-
kowych sytuacjach, gdy dostrzegam, ¿e dobro
dziecka mo¿e byæ w jakikolwiek sposób niezabez-
pieczone, podejmujê takie dzia³ania.

Jeœli spojrzeæ na zesz³oroczne statystyki, to wi-
daæ, ¿e faktycznie w wiêkszoœci przypadków uda³o
siê te wnioski rzecznika albo wype³niæ ca³kowicie,
albo przynajmniej w znacznej czêœci. Bywaj¹ je-
dnak i pora¿ki. Na szczêœcie s¹ jeszcze procedury
odwo³awcze, ja tak¿e wnosi³em apelacje i powo³y-
wa³em dodatkowych bieg³ych z ró¿nego zakresu.
Moi biegli nie s¹, co prawda, bieg³ymi powo³anymi
przez wymiar sprawiedliwoœci, ale nie s¹ to tak¿e
osoby powo³ane na wniosek strony bezpoœrednio
zainteresowanej, tylko na wniosek instytucji pañ-
stwowej. No i te informacje, ekspertyzy s¹ przeka-
zywane do s¹du i to s¹d podejmuje ostateczn¹ de-
cyzjê. S¹d jest tak usytuowany, ¿e my mo¿emy
tylko wnioskowaæ, dopowiadaæ, prosiæ o dodatko-
we dzia³ania, ale ta ostateczna decyzja nale¿y
oczywiœcie do wymiaru sprawiedliwoœci.

Nie wiem, Panie Senatorze, czy jesteœmy w sta-
nie przewidzieæ wszystkie sytuacje, które mog¹
siê w ¿yciu wydarzyæ, bo tak enumeratywnie wy-
mieniaj¹c ró¿ne przypadki, moglibyœmy jakieœ
pomin¹æ albo gdzieœ byæ nadgorliwymi w tym
dzia³aniu…

(Senator Ryszard Bender: Daæ przyk³ady…)
Myœlê, ¿e w tej chwili mamy wiele rzeczy zapisa-

nych w naszym ustawodawstwie. Wiem, ¿e pañ-
stwo pos³owie dyskutuj¹ w kuluarach – i mnie
tak¿e proszono o opiniê – na temat wprowadzenia
zapisu dotycz¹cego zakazu odbierania dzieci ze
wzglêdów socjalnych. Jeœli jest to mo¿liwe, jeœli
legislatorzy…

(Senator Ryszard Bender: To jest dawna so-
wiecka moda.)

Ja oczywiœcie nie zg³aszam tutaj sprzeciwu,
i faktycznie w kilku szerszych wypowiedziach do
tego zagadnienia siê odnosi³em.

Czy obecnie ta ingerencja jest niepotrzebna?
Pewnie s¹ przypadki, które potwierdzaj¹ to, co po-
wiedzia³ pan senator. Ale s¹ i takie przypadki, ¿e
gdyby nie by³o tej ingerencji, gdyby odpowiednie
s³u¿by nie zadzia³a³y odpowiednio szybko, to do-
sz³oby do takiej tragedii, jak na przyk³ad w ¯ninie,
gdzie wiele instytucji wiedzia³o o problemie, zaj-
mowa³o siê nim, ale nie zareagowa³o w odpowied-
ni sposób. I teraz, kiedy dziecko nie ¿yje, my siê
zastanawiamy, kto i gdzie zawini³. A wiêc my mu-
simy dyscyplinowaæ s³u¿by – wszelkie s³u¿by – do
tego, ¿eby podejmowa³y decyzje, ale, tak jak tu po-
wiedzia³ pan marsza³ek, ¿eby te decyzje i te dzia³a-
nia nie by³y w sprzecznoœci z sercem, z mi³oœci¹,
z empati¹, z rozumem, i ¿eby nie dochodzi³o do ta-
kich sytuacji, ¿e dziecko wskutek interwencji mo-
¿e byæ zagro¿one, a nie zabezpieczone. No, ale ja
tu widzê rolê mojego urzêdu i w ka¿dej z takich sy-
tuacji to badam.
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I to ostatnie pytanie, myœlê, niezwykle wa¿ne,
poniewa¿ rozmawiamy o sprawach merytorycz-
nych, a finansowe pozostaj¹ z boku, podczas gdy
one s¹ niezwykle istotne. I tu chcia³bym poinfor-
mowaæ panie senator i panów senatorów, ¿e z³o-
¿y³em odpowiedni wniosek o podwy¿szenie bu-
d¿etu na rok 2012 o kwotê oko³o 1,5 miliona z³,
która ma mi pomóc w wype³nianiu przede wszyst-
kim tych ustawowych obowi¹zków i która jest mi
bardzo potrzebna. To prawda, ¿e od 2008 r. bu-
d¿et rzecznika znacz¹co wzrós³, jako ¿e to by³
urz¹d przez lata niedoszacowany i wczeœniej nie
mia³ takich mo¿liwoœci dodatkowego dzia³ania.
Teraz ja muszê opieraæ siê na pracy bardzo wy-
kwalifikowanych s³u¿b, szczególnie z zakresu
prawa, ale i z zakresu medycyny, pedagogiki, psy-
chologii, i zachêcaæ do tej wspó³pracy osoby, które
s¹, po pierwsze, autorytetami, a po drugie, maj¹
odpowiednie kwalifikacje i maj¹ mo¿liwoœci prze-
konywania do tych racji, które podejmujemy. Tu
dobro dziecka jest ponad wszystko. Dziêkujê bar-
dzo i proszê pamiêtaæ podczas g³osowania bud¿e-
towego, ¿e to te¿ jest wa¿ny, potrzebny czynnik.
Ja co prawda nigdy nie stawiam go na pierwszym
miejscu, bo uwa¿am, ¿e na pierwszym miejscu
powinien byæ cz³owiek, który musi wykonywaæ
swoje zadania zgodnie z w³asnym sumieniem
i musi mieæ dobre, podmiotowe podejœcie do dru-
giego cz³owieka, ale niew¹tpliwie to jest ten czyn-
nik wspomagaj¹cy.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To ma pan ju¿
za³atwione, Panie Ministrze.)

Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Zapraszam pana ministra na miejsce, albo-

wiem bêdzie pan móg³ jeszcze siê odnieœæ do g³o-
sów w dyskusji.

Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut.

Proszê o zabranie g³osu i zapraszam na mówni-
cê pana senatora Kazimierza Wiatra, a nastêpnie
pana senatora Augustyna i pana senatora Zbi-
gniewa Cichonia.

Udowodnijmy, ¿e w ci¹gu 10 minut mo¿emy
powiedzieæ wszystko lub prawie wszystko.

Zapraszam.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie i Panowie Senatorowie! Panie Rzeczniku,
Panie Ministrze!

Ci¹gle mamy œwie¿o w pamiêci ten moment,
kiedy powo³ywaliœmy pana na funkcjê rzecznika

praw dziecka. By³o wtedy wiele pytañ. Moje naj-
wa¿niejsze pytanie, które zadawa³em nie tylko
z tej mównicy, ale tak¿e w swoim sumieniu, by³o
takie: jaka bêdzie formu³a sprawowania tego
urzêdu przez pana rzecznika?

Muszê powiedzieæ, ¿e od pocz¹tku pisania tej
ustawy, jeszcze w czasach AWS, by³em bardzo
blisko tego urzêdu i tej ustawy. Przez pewien czas
by³em cz³onkiem rady przy Rzeczniku Praw
Dziecka. Pamiêtam, jak rodzi³y siê poszczególne
aktywnoœci Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Przekazanym nam przez pana rzecznika spra-
wozdaniem Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaj-
mowa³a siê w dniu 7 czerwca bie¿¹cego roku
w obecnoœci pana ministra. Dzisiaj jako ca³a Izb¹
pochylamy siê nad tym sprawozdaniem.

Z mojego punktu widzenia i w kontekœcie tej
formu³y pe³nienia urzêdu nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
najwa¿niejsze s¹ wyst¹pienia generalne, ponie-
wa¿ one dotycz¹ praktycznie ca³ej zbiorowoœci na-
szych dzieci i m³odzie¿y, podczas gdy te sprawy
incydentalne dotycz¹ pojedynczych przypadków,
chocia¿ bardzo trudnych, bolesnych. W zasadzie
trudno to jakoœ k³aœæ na wadze i nie robimy tego.
Mówiê o tym, ¿e one s¹ najwa¿niejsze, te¿ dlatego,
¿e dzisiaj na tej sali widoczne by³o to, ¿e ulegamy
wstrz¹sowi powodowanemu dramatyzmem sy-
tuacji, które maj¹ miejsce. Mo¿na ulec psychicz-
nemu naporowi zajmowania siê tymi wa¿nymi
sprawami incydentalnymi, a te sprawy wa¿ne do-
tycz¹ce wszystkich mog¹ umkn¹æ. Dlatego to jest
bardzo istotne.

Zreszt¹ mo¿na te¿ ulec pewnej atmosferze
wszechogarniaj¹cej patologii, zreszt¹ nieprawdzi-
wej, w tym sensie nieprawdziwej, ¿e mia³aby ona
byæ wszechogarniaj¹ca. Niektóre media próbuj¹
narzuciæ taki ton, ¿e w ogóle rodzina z natury rze-
czy jest patologiczna i ¿e wszystko jest z³e. A wie-
my, ¿e jednak bardzo wiele rodzin jest dobrych, ¿e
jest w nich bardzo du¿o dobra, zreszt¹ same dzieci
i m³odzie¿ s¹ dobrzy. Tak ¿e myœlê, ¿e ochrona ro-
dzin dobrych, pomoc dzieciom dobrym i dzieciom
w dobrych rodzinach s¹ bardzo wa¿ne. Dlatego
bardzo sobie ceniê te wyst¹pienia generalne, któ-
re w tym sprawozdaniu siê znajduj¹.

Mam wra¿enie, ¿e pan minister, obecny rzecz-
nik praw dziecka doœæ dobrze równowa¿y obie te
aktywnoœci, czyli interwencje i wyst¹pienia gene-
ralne. Jest oczywiœcie pewien niedosyt, nawet,
bym powiedzia³, brak w tym zakresie.

Na posiedzeniu komisji mówiliœmy o tym, ¿e
zbyt ma³o siê mówi, a mo¿na rzec, ¿e wcale siê nie
mówi, o obowi¹zkach dzieci. To oczywiœcie wykra-
cza poza urz¹d pana rzecznika i byæ mo¿e panu
rzecznikowi chwilami nawet niezrêcznie jest
o tym mówiæ. Oczywiœcie rozmawialiœmy o tym, ¿e
prawa dzieci s¹ bezwarunkowe, one nie zale¿¹ od
tego, czy dzieci wype³niaj¹ swoje obowi¹zki; s¹
bezwarunkowe i tutaj nie ma sporu. Wiemy je-
dnak, ¿e te obowi¹zki s¹ niezwykle wa¿ne dla sa-
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mych dzieci w kszta³towaniu ich osobowoœci,
przysz³ego ¿ycia i charakteru.

Sprawa druga to jest oczywiœcie prawo do ¿y-
cia. Tu s¹ ci¹g³e braki. Czy to jest obszar dla akty-
wnoœci rzecznika? No, trudno powiedzieæ. To jest
te¿ pewien spór polityczny, ale nies³ychanie wa¿-
ny i niezwykle bliski wra¿liwoœci urzêdu, jak i oso-
bie pana ministra.

Sprawa bardzo bliska temu to jest oczywiœcie
wiek szkolny. To by³o ju¿ tu dzisiaj podnoszone.
Wczeœniej chcia³em powiedzieæ, ¿e zbyt s³aby jest
g³os rzecznika w tej sprawie, ale po tym, co pan
rzecznik z tej mównicy przede mn¹ tu powiedzia³,
muszê to zmodyfikowaæ. Myœlê, ¿e jest jednak pe-
wne nieporozumienie w tej sprawie. Powo³ywanie
siê na doœwiadczenia innych krajów nie jest dla
mnie argumentem wystarczaj¹cym. Mamy
dostatecz- nie du¿o rozumu, ¿eby popatrzeæ na to,
co siê dzieje z tymi dzieæmi, jak one s¹ w stanie
percypowaæ, no i to rzeczywiœcie budzi pewien
sprzeciw.

To samo, jeœli chodzi o poziom nauczania
w szko³ach. Jednak jest coraz wiêcej informacji,
i to czêsto maj¹cych ju¿ wymiar formalny, ponie-
wa¿ ró¿ne organy przedstawicielskie na ten temat
siê wypowiadaj¹, ¿e spada poziom nauczania
w szko³ach, ¿e osoby przychodz¹ce na studia s¹
Ÿle do tych studiów przygotowane, ¿e w zwi¹zku
z tym zaczyna byæ obni¿any poziom nauczania na
studiach. To jest powód do bardzo powa¿nego
niepokoju i k³adê panu rzecznikowi na sercu to,
aby siê temu przyjrzeæ. To znowu¿ jest bliskie po-
lityki, tak jak bliskie polityki jest ograniczanie na-
uczania historii w szko³ach. Ale to niesie du¿e
konsekwencje tak¿e dla tych dzieci.

Programy telewizyjne. Pan rzecznik mówi
w sprawozdaniu, ¿e ma³o jest programów dla
dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e ci¹gle wysoki jest po-
ziom przemocy, agresji, pornografii. No, to ci¹gle
jest nies³ychanie trudne do zaakceptowania i to
bardzo dzieciom szkodzi. Dziwne, ¿e te media i te
osoby, które tak mocno wypowiadaj¹ siê w spra-
wie praw dzieci, jakby nie zauwa¿aj¹ tego faktu
i przechodz¹ nad nim do porz¹dku dziennego.

Du¿o zwolnieñ dzieci i m³odzie¿y z lekcji WF; to
jest sprawa zdrowotnoœci. Dziêkujê panu rzeczni-
kowi za to, ¿e mówi o lekarzu w szkole. To jest po-
wa¿ny problem. Ja bym nawet powiedzia³, ¿e jest
dziwna asymetria w dba³oœci o prawa dziecka, bo
jednak wiele osób nie zauwa¿a problemu, a to jest
powa¿ny problem. Myœlê, ¿e to, o czym mówi³ pan
senator Sidorowicz, ¿e model, prawo… Prawo
mo¿na zmieniæ, o modelu trzeba dyskutowaæ.
Jest du¿y poziom niepokoju, ¿e jednak tutaj nie
dzieje siê dobrze.

Progi dochodowe do pomocy… Tutaj ta aktyw-
noœæ ci¹gle jest nieskuteczna. Mamy nadziejê, ¿e
to w najbli¿szym czasie… To musi siê zmieniæ, bo

to jest rzeczywiœcie z³e. Jeœli popatrzymy na liczbê
osób, które korzysta³y z tej pomocy, na to, jak ona
maleje w kolejnych latach, to widzimy, ¿e jest to
zatrwa¿aj¹ce.

Ustawa o przemocy w rodzinie. Tutaj te¿ mam
wra¿enie, ¿e ten g³os by³ s³aby. Powiem tak: wra¿li-
woœæ pana ministra na sprawy dzieci i m³odzie¿y
jest dobra, ale powstaje problem na styku tej wra¿-
liwoœci z polityk¹. Trzeba oczywiœcie t¹ ustawê mo-
nitorowaæ, to jest bardzo wa¿ne. Rozmawialiœmy
w naszej komisji o tym, ¿e my jako Polacy ci¹gle je-
szcze mamy dobr¹ mentalnoœæ, bo jako spo³eczeñ-
stwo potrzeby dzieci stawiamy przed innymi po-
trzebami, przed potrzebami doros³ych, nawet star-
szych. Ale chodzi o to, ¿eby tego nie zatraciæ.

Jest oczywiœcie wiele nowych zagro¿eñ. Nie tak
dawno temu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu or-
ganizowa³a konferencjê o zagro¿eniach wycho-
wawczych XXI wieku. Zatem oczywiœcie prosimy
pana ministra o czujnoœæ na tym polu, poniewa¿
wiele siê dzieje: i ten internet, i media, i ci¹gle ja-
kieœ nowe sprawy siê pojawiaj¹.

Chcia³bym panu ministrowi podziêkowaæ za te
s³owa, ¿e wychowanie dziecka zaczyna siê dwa-
dzieœcia lat przed jego narodzeniem. Wiemy, ¿e
czasami rodzice s¹ m³odsi, maj¹ mniej ni¿ te dwa-
dzieœcia lat, ale tu chodzi o pewne myœlenie o tej
sprawie. To jest dobre myœlenie, Panie Ministrze,
ja za te s³owa dziêkujê. Mo¿na by dodaæ, ¿e to wy-
chowanie koñczy siê czterdzieœci lat po narodze-
niu, i to te¿ jest wa¿ny przyczynek do przemyœleñ,
do pewnego myœlenia o tym. Ale czy taka kultura
przerwa? Czy burze cywilizacyjne i kulturowe,
które widzimy, tego nie znios¹? Bo w ostatnim
czasie to jest chocia¿by sprawa prawa do adopto-
wania przez te dziwne twory spo³eczne, które wy-
pieraj¹ rodzinê czy próbuj¹ to robiæ.

W sprawozdaniu widzimy tak¿e dobre owoce
poszerzenia kompetencji urzêdu Rzecznika Praw
Dziecka, szczególnie w s¹dach. Dziêkujê te¿ za te
s³owa – one pad³y przy okazji zadawania pytañ –
¿e wycofanie siê z zastrze¿eñ, a nie z deklaracji…
Bo wiemy, ¿e takie g³osy te¿ s¹, a jest to doœæ istot-
na ró¿nica. Pan minister wymieni³, o jakie za-
strze¿enia chodzi. Deklaracje s¹ tym, co my jako
pañstwo dodatkowo wziêliœmy na swoje barki,
jest w nich mowa o rodzinie i to s¹ piêkne s³owa.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e mamy siê czym pochwaliæ.
Nie tylko dlatego, ¿e byliœmy inicjatorami tej kon-
wencji, ale tak¿e dlatego, ¿e podejmowaliœmy
szersze dzia³ania w tym zakresie.

Podczas zadawania pytañ pojawi³ siê dylemat:
czy potrzebne s¹ procedury, czy wystarczy wra¿li-
woœæ? Niestety, trzeba powiedzieæ, ¿e i procedury,
i wra¿liwoœæ s¹ potrzebne. Nie ma rady. Procedury
pokazuj¹ pewien standard zachowañ, a wiemy, ¿e
wielu osobom brakuje wra¿liwoœci. A czy one po-
winny siê zajmowaæ tym zagadnieniem, to ju¿
osobna sprawa. Niemniej jednak i jedno, i drugie
jest bardzo wa¿ne.
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Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Chcia³bym panu ministrowi bar-
dzo podziêkowaæ za aktywnoœæ i za wra¿liwoœæ.
Prosimy o mniej poprawnoœci politycznej, o m¹d-
re, merytoryczne wkraczanie w spory polityczne
dotycz¹ce problemów dzieci i m³odzie¿y oraz
o dalsze m¹dre wyst¹pienia w obronie praw dziec-
ka. Panie Ministrze, bardzo dziêkujemy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
To by³o jedenastominutowe wyst¹pienie.
Bardzo proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej analizo-
wa³a sprawozdanie rzecznika praw dziecka
i z przyjemnoœci¹ pragnê poinformowaæ pañstwa,
¿e skwitowa³a je pe³nymi uznania stwierdzeniami
i zachêt¹ do dalszego dzia³ania.

Myœlê, ¿e warto dzisiaj zwróciæ uwagê na to,
a z wieloma spoœród pañstwa jestem tutaj wystar-
czaj¹co d³ugo, by tak¹ refleksjê snuæ, jak bardzo
zmieni³a siê pozycja rzecznika praw dziecka
w ci¹gu ostatnich lat. Pañstwo zapewne pamiêta-
cie te dyskusje, które koñczy³y siê poczuciem bez-
radnoœci i zastanawianiem siê, tak¿e tutaj, na tej
mównicy, czy ta instytucja ma sens, czy warto by-
³o tworzyæ odrêbnego rzecznika. Dzisiaj ju¿ nikt
takich pytañ nie zadaje. Dlaczego tak siê dzieje?
Dlatego, ¿e jak widaæ z tego sprawozdania, zdecy-
dowanie z roku na rok roœnie skutecznoœæ dzia³añ
rzecznika praw dziecka. I to siê w³aœnie narzuca
po lekturze tego sprawozdania. Warto temu po-
œwiêciæ chwilê.

Wynika to oczywiœcie z pewnych przymiotów
charakteru samego rzecznika, ze sposobu, w jaki
prowadzi sprawy, z jego zdecydowania, odwagi
wtedy, kiedy trzeba, rozwagi, kiedy nale¿y. Jeœli
chodzi o autorytet rzecznika, to ja bym go za bar-
dzo w ostre spory polityczne nie wik³a³. Poprze-
dniczka pana rzecznika to robi³a i potem trudno
jej by³o ten autorytet utrzymywaæ. Mnie siê wyda-
je, ¿e to jest charakterystyczne dla tego urzêdu
i tego ostatniego roku te¿, ¿e pomimo bardzo ró¿-
nych kontrowersyjnych dyskusji, rzecznik postê-
powa³ z nale¿yt¹ rozwag¹. Trzyma³ siê dobrze ro-
zumianego, skalkulowanego i uzasadnionego do-
bra dziecka. I raz to wychodzi³o na plus jednym,
a raz drugim i rzecznik wystêpowa³ tutaj w roli, do
której jest powo³any, w roli rzecznika w³aœnie i ar-
bitra. Za tê postawê na pewno nale¿¹ siê pochwa-
³y i jest to jedna z przyczyn zwiêkszenia siê liczby

spraw, którymi rzecznik siê zajmuje. Spraw przy-
bywa zdecydowanie, bo… Ale, Panie Senatorze…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Pochwali³em pa-
na przed…)

Panie Senatorze, Panie Senatorze Bisztyga…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tylko pana po-

chwali³em przed…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze Bisztyga, zapraszamy na miejsce.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ju¿ wychodzê.)
Akurat te s³owa adresujê personalnie, wiêc to

pana szeptanie odebra³em troszkê jako niegrzecz-
noœæ.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak. Bardzo
proszê kontynuowaæ.)

Tak naprawdê, jeœli mówimy o zwiêkszeniu siê
liczby spraw, co tutaj by³o podnoszone, to – wiem,
¿e panu rzecznikowi nie wypada³o tego powie-
dzieæ – oznacza to, ¿e roœnie te¿ zaufanie do tego
urzêdu. Dlatego ludzie siê zg³aszaj¹, dlatego wie-
rz¹ w skutecznoœæ interwencji, w³aœnie w ich sku-
tecznoœæ.

Oczywiœcie my jako parlament te¿ mamy w tym
pewn¹ zas³ugê, bo dwukrotnie nowelizowaliœmy
ustawê o Rzeczniku Praw Dziecka, raz by³a to
przecie¿ inicjatywa senacka, zwiêkszaliœmy kom-
petencje rzecznika. Pan rzecznik – dziêkuje panu
bardzo – bardzo du¿o mówi³ na ten temat w dzi-
siejszym sprawozdaniu. Tak wiêc teraz, pod ko-
niec naszej kadencji mamy prawo powiedzieæ, ¿e
dla umacniania roli rzecznika ten parlament, ta
Izba, Senat zrobi³ tyle, ile poprzednio nie zrobi³
nikt. I mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie tylko daliœmy
narzêdzia, ale daliœmy równie¿ mo¿liwoœci. Tak¿e
tutaj, w Senacie zosta³ zwiêkszony bud¿et rzecz-
nika praw dziecka tak, a¿eby pozwala³ on rzeczni-
kowi realizowaæ nowe zadania, które na niego na-
k³adaliœmy. Mamy prawo do wspólnej satysfakcji,
Panie Rzeczniku.

A jeœli chodzi o tê rozwagê i skutecznoœæ, to ró-
wnie¿ jest to kwestia stylu, jak ktoœ m¹dry powie-
dzia³. Tak, bo sposób, w jaki pan rzecznik prowa-
dzi dialog z w³adzami publicznymi, jest inny ni¿
sposoby wielu jego poprzedników. Mianowicie
pan siê pojawia tam, gdzie siê rodzi prawo. I mu-
szê powiedzieæ, ¿e zawsze mo¿na by³o na pana li-
czyæ wtedy, kiedy pracowa³y komisje, kiedy trzeba
by³o wprowadzaæ poprawki i nad nimi dyskuto-
waæ, a przecie¿ w tej kadencji by³o o czym. Przy-
pomnijmy: ustawa o przemocy w rodzinie; ustawa
o opiece nad dzieæmi do lat trzech; ustawa
o wspieraniu rodzin i pieczy zastêpczej; zmiany
w ustawach oœwiatowych, o których tutaj dysku-
towaliœmy. One budzi³y spory tak¿e w tej Izbie, ale
znowu skonstatujmy: w której to kadencji i który
to parlament podj¹³ tak wiele ustaw zmienia-
j¹cych pozytywnie, jak s¹dzê, sytuacjê dzieci?
Dlatego pyta³em pana rzecznika, my wszyscy py-
taliœmy, jak pan ocenia te ustawy; w niektórych
sytuacjach nawet ustawowo bêdzie pan zobo-
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wi¹zany do wyra¿ania opinii. No, ale jestem prze-
konany, ¿e sprawy id¹ w dobrym kierunku. I ini-
cjatywa w tym zakresie, i udzia³ pana rzecznika
w tworzeniu tego prawa – to dzisiaj wymaga, Panie
Rzeczniku, podkreœlenia. Tak wiêc pozwolê sobie
z³o¿yæ wielkie podziêkowanie, tak¿e jako przewo-
dnicz¹cy komisji.

Na koniec chcia³bym odnieœæ siê do tego, co po-
wiedzia³ pan senator Wiatr, który s³usznie zauwa-
¿y³, ¿e w mediach polska rodzina, dzieci w tej ro-
dzinie czêsto pokazywane s¹ niemal¿e wy³¹cznie
w z³ym œwietle. To niedobrze. Niestety, Panie
Rzeczniku, gdyby czytaæ pana sprawozdanie, ten
obraz by³by siê powieli³. Rozumiem, ¿e pan reagu-
je na sytuacje, w których pojawia siê patologia,
z³o, przekroczenia prawa itd., a wiêc wy³ania siê
w³aœnie taki obraz, ale – równie¿ z tej mównicy –
powinniœmy mówiæ o tym, ¿e sytuacja dzieci
w Polsce nie jest z³a. Myœlê, ¿e powinniœmy rów-
nie¿ powiedzieæ o tym, ¿e jest to g³ównie zas³uga
rodzin, które oczywiœcie prze¿ywaj¹ swoje proble-
my, jest im trudniej siê utrzymaæ, zmienia siê sam
model rodziny, a tym samym zmienia siê sytuacja
dziecka w rodzinie, ale niew¹tpliwie polskie dzieci
na co dzieñ s¹ w wiêkszoœci zadbane, chronione
i mog¹ liczyæ na doros³ych. I powinniœmy siê tym
cieszyæ, tak¿e dzisiaj.

I tutaj uwaga: mo¿e trzeba tak¿e te dobre przy-
k³ady, te dobre praktyki pokazywaæ. Za ma³o po-
kazujemy uœmiechniêtych dzieci, wspaniale fun-
kcjonuj¹cych rodzin. To siê przyda tak¿e do tego,
¿eby promowaæ dzietnoœæ, ¿eby promowaæ polity-
kê prorodzinn¹, ¿eby pokazywaæ, ¿e rodzina
z dzieæmi jest w porz¹dku – ¿e jest nie tylko dobra,
ale niech ona stanie siê te¿ modna.

(Senator Alicja Zaj¹c: Ale mama i tata to kobieta
i mê¿czyzna!)

Francuzom to siê uda³o, mo¿e wiêc udaæ siê
i Polakom, pod warunkiem, Panie Rzeczniku, ¿e
wœród ró¿nych kampanii przeciw zaczniemy robiæ
i kampanie za, czyli pokazuj¹ce pozytywy. I o to
bym wnosi³, ¿ebyœmy wspólnie – bo ka¿dy ma tu-
taj coœ do zrobienia – starali siê to wykorzystywaæ,
chocia¿by z pomoc¹ tego, co wydarzy siê za chwilê
w telewizji.

Poza tym sytuacja dzieci ulega pewnej popra-
wie tak¿e ze wzglêdu na dzia³ania systemowe, co
te¿ warto podkreœliæ. Wprawdzie warunki miesz-
kaniowe wielu dzieci nie s¹ najlepsze, co pokazuje
pañski raport, ale trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e one siê
poprawiaj¹. Jeœli popatrzy siê na metra¿e, które
przypadaj¹ na dziecko itd., to widaæ, ¿e z roku na
rok buduje siê coraz wiêcej, ¿e sytuacja ludzi siê
poprawia, ¿e poprawiaj¹ siê te¿ warunki. Jeœli
mówimy o sytuacji bytowej, maj¹tkowej, to rze-
czywiœcie jest wiele rodzin, którym trzeba przy-
chodziæ z pomoc¹, ale sytuacja wiêkszoœci rodzin
nie jest z³a.

Roœnie odsetek rodzin radz¹cych sobie z pro-
blemami finansowymi i zdecydowanie w ostat-
nich latach – co te¿ trzeba podkreœliæ – zwiêkszy³a
siê liczba miejsc w przedszkolach. Oczywiœcie,
najmniej, tak jak mówi³ pan rzecznik, jest ich
w œrodowiskach wiejskich, w ma³ych miastecz-
kach, ale generalnie jest to poprawa nie minimal-
na, nie jakaœ tam liniowa, ale skokowa. Rzecz jas-
na, potrzeby s¹ ogromne i jeszcze wiele trzeba zro-
biæ. Opowiadam siê za tym – zreszt¹ rz¹d przygo-
towuje siê do tego – ¿eby w subwencji oœwiatowej
uj¹æ dofinansowanie do przedszkoli, rzeczywiœcie
bêdzie to prze³om. I gwoli sprawiedliwoœci powie-
dzmy, ¿e z roku na rok robimy tutaj – i poprzednie
rz¹dy, i ten rz¹d – jednak pewne postêpy.

Na koniec, Panie Rzeczniku, jeszcze raz
chcia³bym podziêkowaæ panu za to rzetelne spra-
wozdanie i za porz¹dn¹ pracê. Chcia³bym, ¿eby za
tymi ³zami, które kryj¹ siê za wnioskami kierowa-
nymi do pana rzecznika, jak najczêœciej widzia³
pan uœmiech – uœmiech dzieci, których sprawy
udaje siê panu za³atwiæ, i uœmiech tych dzieci,
które nie maj¹ problemów, a których na szczêœcie
jest w Polsce najwiêcej.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przy³¹czaj¹c siê do tych podziêkowañ, apelujê

o równie¿ dyscyplinê czasow¹, bo mamy ju¿ kolej-
ne przekroczenie. Wiem, ¿e siê zbli¿aj¹ wakacje,
ale proszê pañstwa, regulamin jest regulaminem.

(Rozmowy na sali)
Zapraszam, Panie Senatorze Cichoñ.
Mam takie wra¿enie, ¿e pan jako prawnik, w te

dziesiêæ minut…
(Senator Stanis³aw Kogut: Jako prawnik bêdzie

mówi³ godzinê.)
Tak? Dlatego uprzedzam, bo jako mecenas to…

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak jest, Pani Marsza³ek. W przeciwieñstwie do
powszechnej, obiegowej opinii, mecenasi u¿ywaj¹
s³ów bardzo oszczêdnie, mówi¹ konkretnie. Po-
staram siê zakoñczyæ przed up³ywem dziesiêciu
minut, aby w ten sposób, poniek¹d elegancko, od-
st¹piæ czas mojemu przedmówcy.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Wszelkie naruszenie praw cz³owieka wzbudza

sprzeciw. Zw³aszcza jeœli chodzi o naruszenie
praw dziecka jako istoty najs³abszej, wymaga-
j¹cej opieki ze strony spo³eczeñstwa, ten sprzeciw
jest szczególny. Dlatego swoj¹ analizê rozpocznê
od tego, ¿e nie mo¿emy praw dziecka analizowaæ
w oderwaniu od praw rodziny. Prawem dziecka
jest wychowanie w rodzinie, to tu w³aœnie
kszta³tuje siê jego osobowoœæ, psychika – wiado-
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mo, ¿e to dzieje siê najczêœciej do trzeciego roku
¿ycia – nie mo¿emy wiêc abstrahowaæ od kondycji
tej rodziny. Po to, ¿eby zapewniæ w³aœciwe prze-
strzeganie praw dziecka, musimy pamiêtaæ
i o tym, ¿e rodzina musi mieæ zapewnione odpo-
wiednie warunki.

I to, czego mi w³aœnie zabrak³o i w sprawozda-
niu, i w wyst¹pieniu pana rzecznika – albo byæ
mo¿e nie dostrzeg³em tego, bo przyznam, ¿e nie
s³ucha³em ca³oœci, bo musia³em, niestety, mo-
mentami wychodziæ z sali obrad – to w³aœnie od-
niesienia praw dziecka do praw rodziny i do jej
kondycji.

Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e nasze regulacje
s¹ w wielu aspektach wrêcz antyrodzinne. Wy-
starczy chocia¿by przypomnieæ kwestie doty-
cz¹ce groszowych zasi³ków rodzinnych, które
w dodatku s¹ ograniczone. Iloœæ przyznanych za-
si³ków w ci¹gu chyba czterech lat spad³a o ponad
dwa miliony, z tego powodu, ¿e próg dochodowy,
daj¹cy uprawnienie do tych zasi³ków, jest nie-
zmienny od wielu lat, a zarobki jednak jakoœ tam
wzrastaj¹. W zwi¹zku z tym wiele osób przekro-
czy³o ów próg dochodowy, który daje uprawnie-
nie do zasi³ków, które i tak s¹ w œmiesznej wyso-
koœci, je¿eli porównaæ j¹ z wysokoœci¹ zasi³ków
w innych krajach. Nie tak dawno mia³em okazjê
byæ we Francji i tam zasi³ki s¹ tak wysokie, ¿e je-
¿eli rodzina ma troje czy czworo dzieci, to prakty-
cznie rzecz bior¹c jest w stanie utrzymaæ siê nie-
mal¿e z samych zasi³ków. A u nas na co wystar-
czy zasi³ek? Zasi³ek wynosz¹cy dziewiêædziesi¹t
parê z³otych wystarczy, nie wiem, na zakup jed-
nego buta, ju¿ nie pary butów, bo buciki dla
dziecka kosztuj¹ czasami oko³o 200 z³. I teraz po
tym, jak trybuna³ luksemburski wyda³ orzecze-
nie, ¿e VAT wynosz¹cy u nas 7% jest uprzywilejo-
wany i narusza standardy unijne, ten jeszcze
wiêkszy VAT spowoduje, ¿e produkty dla dzieci
bêd¹ jeszcze dro¿sze. I to jest jedna kwestia.

Drug¹ kwesti¹ s¹ w³aœciwe warunki mieszka-
niowe. Przecie¿ parê milionów polskich rodzin nie
posiada w³asnego dachu nad g³ow¹ i aby zapewniæ
sobie i swoim dzieciom dach nad g³ow¹ musi siê
tu³aæ, b¹dŸ to na zasadzie przygarniêcia przez ro-
dzinê, przez rodziców, dziadków czy innych kre-
wnych, b¹dŸ to na zasadzie wynajmowania miesz-
kania. Te wszystkie rozwi¹zania, które przyjmuje-
my i które nawet wczoraj przyjêliœmy, w³aœciwie
oznaczaj¹ regres. Bo to siê szumnie nazywa: usta-
wa o zapewnieniu mieszkania rodzinie, a w sumie
jest to regres, bo ograniczamy wiek osób do lat
trzydziestu piêciu jako przes³ankê otrzymania po-
mocy na zdobycie w³asnego mieszkania i przyjmu-
jemy ca³y szereg innych rozwi¹zañ, jak chocia¿by
te dotycz¹ce limitu obowi¹zywania rozwi¹zañ pra-
wnych, które mia³y zapewniæ rodzinie – bo mówi³o
siê: „Rodzina na swoim” – dach nad g³ow¹. Uwa-

¿am, ¿e oceniaj¹c sytuacjê dziecka i jego prawa
równie¿ te aspekty trzeba mieæ na uwadze.

Chcia³bym zwróciæ uwagê jeszcze na inne kwe-
stie, które jako prawnik dostrzegam, a które wy-
magaj¹ wrêcz zmiany ustawodawstwa. Mianowi-
cie – i to pan rzecznik zreszt¹ te¿ podkreœla³
w swoim sprawozdaniu – jaka jest sytuacja dziec-
ka w postêpowaniach s¹dowych? Proszê pañ-
stwa, dziecko nie jest w³aœciwie podmiotem tych
postêpowañ, bo ono nie jest uprawnione do tego,
¿eby powo³aæ pe³nomocnika reprezentuj¹cego je-
go interesy. Z kolei prokurator, je¿eli ewentualnie
o sprawie siê dowie, ma prawo wyst¹piæ w intere-
sie dziecka, ale po to, ¿eby on siê dowiedzia³, to
najpierw ktoœ musi daæ mu sygna³, ¿e sprawa wy-
maga jego interwencji.

W zwi¹zku z tym pytam, a wrêcz zg³aszam po-
stulat, czy nie trzeba by³oby zmieniæ procedury
cywilnej i wprowadziæ do niej uprawnienia dziec-
ka do ustanowienia pe³nomocnika. Ja wiem, ¿e
jest to sprzeczne z ogólnymi zasadami, które prze-
widuj¹, ¿e obecnie, aby udzieliæ pe³nomocnictwa,
trzeba mieæ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.
Proszê pañstwa, bez wprowadzenia tego mamy
tak¹ oto sytuacjê, ¿e dziecko czêsto jest po prostu
przedmiotem postêpowania, a nie jego podmio-
tem. No bo na przyk³ad toczy siê postêpowanie
o pozbawienie jego rodziców w³adzy rodzicielskiej
i to dziecko, praktycznie rzecz bior¹c, mimo ¿e po
niedawnej nowelizacji przepisów dotycz¹cych
procedury powinno byæ równie¿ wys³uchane w ta-
kiej sprawie, jest pozbawione skutecznej prawnej
mo¿liwoœci dzia³ania – wiadomo, jedynie profesjo-
nalista jest w stanie w sposób skuteczny repre-
zentowaæ interesy tego dziecka. No a jak dot¹d, je-
¿eli nie ma takiego pe³nomocnika i je¿eli prokura-
tor nie dowie siê o sprawie i nie w³¹czy siê do niej,
to dziecko jest w sytuacji bardzo, bardzo nieko-
rzystnej i, jak mówiê, jest bardziej przedmiotem
postêpowania ni¿ jego podmiotem. Wreszcie, pro-
szê pañstwa, w praktyce s¹dowej mamy do czy-
nienia z nieprzestrzeganiem nawet tych norm,
które niedawno zosta³y wprowadzone, a które
przewiduj¹, ¿e dziecko powinno byæ wys³uchane.
Dziecko bardzo czêsto nie zostaje wys³uchane,
bardzo czêsto zapadaj¹ o nim decyzje bez brania
pod uwagê jego stanowiska. To zreszt¹ bêdzie na-
ra¿a³o nas na przegrywanie kolejnych spraw
przed Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu,
bo tam orzecznictwo wyraŸnie wskazuje na to, ¿e
dziecko jest podmiotem, który musi byæ wys³u-
chany. Je¿eli to nie nastêpuje, to jest to pogwa³ce-
nie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
dotycz¹cego poszanowania ¿ycia rodzinnego.

Równie¿, proszê pañstwa, w praktyce, zw³asz-
cza jeœli chodzi o ró¿nego rodzaju oœrodki opiekuñ-
czo-wychowawcze, mamy do czynienia z niezrozu-
mieniem sytuacji dziecka i przys³uguj¹cych mu
immanentnie praw, jak chocia¿by prawa dziecka
umieszczonego w takim oœrodku do kontaktowa-
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nia siê z osobami bliskimi, rodzicami, dziadkami
czy na przyk³ad z ojcem chrzestnym.

Ostatnio mia³em tak¹ sprawê: ch³opak zosta³
umieszczony w oœrodku, matka w ogóle go nie ak-
ceptuje, prowadzi ¿ycie tak rozwi¹z³e i demorali-
zuj¹ce, ¿e to szczêœcie, i¿ dzieciak poszed³ z domu,
ale on jest zwi¹zany z ojcem chrzestnym, który za-
wsze stanowi³ dla niego oparcie, organizowa³ mu
korepetycje, pomoc itd. No i dosz³o do takiej sy-
tuacji, ¿e w³adze oœrodka nie dopuszczaj¹ kon-
taktów ojca chrzestnego z tym ch³opakiem, bo
mamusia sobie tego nie ¿yczy. S¹d zamiast zarea-
gowaæ – sprawa toczy siê od kwietnia, a mamy ju¿
lipiec – nic w tej sprawie nie czyni, powo³uje do-
wód z opinii oœrodka diagnostyczno-konsultacyj-
nego na temat sytuacji dziecka i jego wiêzów ro-
dzinnych z mamusi¹ – wyrodn¹, tak wrêcz by to
trzeba okreœliæ – i z tym¿e ojcem chrzestnym, ale
ustala termin wydania opinii na listopad. Tym-
czasem dzieciak siedzi, proszê pañstwa, w tym oœ-
rodku ju¿ od kwietnia! No jakie to jest poszanowa-
nie praw dziecka? Przecie¿ to powoduje ogromne
cierpienie tego dzieciaka. Doros³y cz³owiek jesz-
cze jest w stanie jakoœ to prze¿yæ, chocia¿ jak wi-
dzê ³zy w oczach doros³ego mê¿czyzny, który jest
pozbawiony kontaktu z dzieckiem, to muszê po-
wiedzieæ, ¿e na mnie to te¿ robi wra¿enie. Niestety,
nie robi to jednak wra¿enia na naszych s¹dach,
które dzia³aj¹ zupe³nie jak machina biurokratycz-
na, która ma rozstrzygaæ o jakimœ przedmiocie,
a nie o cz³owieku.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ju¿ jedena-
œcie minut.)

Tak, ju¿ koñczê.
Chcia³bym podziêkowaæ panu rzecznikowi za

jego dokonania, za ogromny wk³ad pracy, a zara-
zem zasygnalizowaæ te sprawy, które jeszcze wy-
magaj¹ dalszych dzia³añ. Dziêkujê œlicznie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Zanim zaproszê pana senatora Piotrowicza,

chcia³abym zapytaæ senatora Kaletê, czy tylko siê
wita³, czy te¿ chcia³ siê równie¿ zapisaæ do g³osu.

(Senator Piotr Kaleta: Szanowna Pani Marsza-
³ek, i wita³em siê, i chcia³em siê zapisaæ.)

Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Kaleta: Dwa w jednym.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze. Mo¿e uda siê

panu zmieœciæ w regulaminowym czasie dziesiê-
ciu minut.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panowie Se-
natorowie!

Na wstêpie pragnê bardzo serdecznie podziêko-
waæ panu ministrowi, rzecznikowi praw dziecka,

za to, co ju¿ wczeœniej wyrazi³em, mianowicie za je-
go wyj¹tkow¹ wra¿liwoœæ, jak równie¿ za to, ¿e na
miarê swoich mo¿liwoœci podejmuje, w moim prze-
konaniu, wszelkie dostêpne czynnoœci. Z drugiej
strony widzê, ¿e w swoich dzia³aniach pan rzecznik
jest osamotniony. My tutaj na tej sali dziêkujemy,
popieramy, doceniamy, podejmujemy te¿ rozmaite
inicjatywy o charakterze ustawodawczym – a to
ustawê o przeciwdzia³aniu przemocy, a to tak¹
ustawê, a to inn¹ – i wychodzimy ze spokojnym su-
mieniem, ¿e oto dobrze spe³niliœmy swój obo-
wi¹zek, podczas gdy sprawy, w moim przekona-
niu, z dnia na dzieñ maj¹ siê coraz gorzej.

Na dobro dziecka sk³ada siê wiele czynników.
Ale trzeba by³oby zacz¹æ od pocz¹tku. Mianowicie
dziecko jest jak piêkna, niezapisana, bia³a ksiêga.
To, co w niej zostanie zapisane, zale¿y od nas, do-
ros³ych. Dlatego trafnie pan minister powiedzia³,
¿e wychowanie dziecka zaczyna siê na d³ugo, d³u-
go przed jego narodzeniem. I teraz spójrzmy, czy
my to dobro dziecka widzimy w szerszej perspek-
tywie. Odnoszê wra¿enie, ¿e stale miotamy siê tyl-
ko od œciany do œciany, podejmujemy wyrywkowe
dzia³ania, które ze zrozumia³ych wzglêdów nie
mog¹ przynieœæ efektu. Trzeba sobie postawiæ je-
dno zasadnicze pytanie: gdzie i w jakich warun-
kach dziecko powinno wzrastaæ? W moim przeko-
naniu to jest pierwsza i podstawowa kwestia. Sza-
lenie wa¿ne s¹ warunki materialne, warunki by-
towe – dach nad g³ow¹ jest wa¿ny, to wszystko jest
wa¿ne – bo przecie¿ trzeba jasno powiedzieæ, ¿e
czêsto bywa tak, i¿ to bieda staje siê przyczyn¹ pa-
tologii. Ale nie zawsze musi tak byæ. Znam rodziny
biedne, które potrafi³y wspaniale wychowaæ dzie-
ci, bo w tych rodzinach by³a mi³oœæ, by³o przy-
wi¹zanie do wartoœci, przywi¹zanie do szacunku
wzglêdem drugiego cz³owieka – i w takiej w³aœnie
atmosferze dzieci tam wzrasta³y.

Dziœ, jak siê wydaje, czêsto rêkami pana rzecz-
nika próbujemy, ¿e tak powiem, zrywaæ czubki
chwastów, to znaczy chcemy, ¿eby reagowa³ wte-
dy, kiedy siê pali, wtedy, kiedy Ÿle siê dzieje. Ale to
my wszyscy, parlamentarzyœci, i jeszcze wielu in-
nych, jesteœmy zobowi¹zani do tego, ¿eby trosz-
czyæ siê o miejsce, w którym dziecko wzrasta.
A nie mam w¹tpliwoœci, ¿e naturalnym miejscem
wzrastania i wychowywania dziecka jest rodzina,
rodzina rozumiana jako zwi¹zek mê¿czyzny i ko-
biety, gdzie jest mama i tata, gdy¿ potrzebne s¹
wzorce zarówno mêskie, jak i ¿eñskie. Potrzebna
jest rodzina kochaj¹ca siê, rodzina nape³niona
mi³oœci¹. A jak¹ my rodzinê pokazujemy w me-
diach? Czy my podejmujemy wysi³ki w tym kie-
runku, ¿eby pokazywaæ rodziny dobre, rodziny
szlachetne? Najczêœciej dowiadujemy siê o jakiejœ
rodzinie wtedy, kiedy wydarzy³ siê tam dramat.
Najczêœciej pokazujemy patologiê ¿ycia, patologiê
rodzinn¹. Oczywiœcie nie mówi siê tego wprost,
ale gdzieœ w g³owie powstaje taka myœl: patrzcie,
takie s¹ rodziny, w zwi¹zku z tym nie ma o co kru-
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szyæ kopii. I pewnie trzeba ten model rodziny zbu-
rzyæ, trzeba pewnie budowaæ nowy model oparty
na innych wzorcach, tych, które p³yn¹ z Zachodu,
wzorcach jakkolwiek niesprawdzonych, ale ju¿
³atwo mo¿na przewidzieæ ich skutki, destrukcyj-
ne skutki dla wychowania cz³owieka.

Mówimy o przemocy, nowelizujemy ustawy, ale
nie podejmujemy prostych dzia³añ, ¿eby zatrzy-
maæ z³e wzorce. A tymi wzorcami s¹ programy te-
lewizyjne, tymi wzorcami s¹ bajki dla dzieci. Wy-
starczy spojrzeæ przez okno i zobaczyæ, jak dziec-
ko siê zachowuje, ¿eby wiedzieæ, jaki film przed
chwil¹ ogl¹da³o. W tym zakresie widaæ jak¹œ wiel-
k¹ niemoc, jak¹œ wielk¹ bezsilnoœæ, ale bêdziemy
bardzo reagowaæ, jak nastolatek zabije nastolat-
ka. Wtedy wszyscy siê zje¿ymy, wzburzymy, bo
oto dosz³o do dramatu, i bêdziemy podejmowaæ
jakieœ tam dzia³ania. A nie podejmuje siê dzia³añ
u podstaw.

Podobnie ma siê sprawa walki z alkoholiz-
mem. Podejmujemy rozmaite inicjatywy, mówi-
my, co zrobiæ i co w jakim zakresie ograniczyæ.
Nie chcê posuwaæ siê do jakichœ skrajnych roz-
wi¹zañ, ale jak mo¿na pogodziæ walkê z alkoho-
lizmem z reklam¹ alkoholu w telewizji. Moim
zdaniem mamy do czynienia ze zjawiskiem wiel-
kiej hipokryzji, kiedy pokazuje siê tam krople
wspania³ego piwa, kiedy pokazuje siê taki model
¿ycia. Tak wiêc pokazuje siê to m³odym ludziom,
a potem trudno siê dziwiæ, ¿e i w tym zakresie oni
naœladuj¹ innych, bo tak postêpuj¹ ich idole. Po-
kazuje siê rozbite rodziny, pokazuje siê takich
idoli, którzy ju¿ po raz szósty staj¹ na œlubnym
kobiercu – mówiê tu o kolorowych gazetach – tak
¿e ka¿dy m³ody cz³owiek, kiedy czyta, jak to
wspaniale, jak dobrze, gdy po raz szósty staje siê
na œlubnym kobiercu… Nie pokazuje siê tego, co
zostawi³ za sob¹, ¿e zostawi³ bagno swojego ¿y-
cia, ¿e zostawi³ czyj¹œ krzywdê, zostawi³ ³zy, zo-
stawi³ dzieci. Na to w³aœciwej reakcji nie ma. Tu
trzeba podj¹æ zdecydowane dzia³ania, bo inaczej
bêdziemy mieli do czynienia tylko z wielk¹ hipo-
kryzj¹. Bêdziemy markowaæ dzia³ania, ¿e niby
troszczymy siê o dziecko, a tak naprawdê wy-
rz¹dzimy dziecku krzywdê.

Serdecznie dziêkujê panu ministrowi za jego
wra¿liwoœæ, za to, ¿e czyni to, co mo¿e. Ale nie mo-
¿emy siê ogl¹daæ tylko na rzecznika praw dziecka,
liczyæ na to, ¿e on bêdzie panaceum na wszystko,
a my ze spokojnym sumieniem wyjdziemy z tej sa-
li. Powinniœmy g³oœno mówiæ o tym, ¿e dziœ w Pol-
sce dzieci s¹ zagro¿one. Trzeba podj¹æ fundamen-
talne dzia³ania w tym kierunku, i nie, ¿e tak po-
wiem, z poniedzia³ku na wtorek. To wymaga d³u-
gofalowego programu uzdrowienia rodziny i stwo-
rzenia dziecku w³aœciwych warunków do jego
wzrastania, do wzrastania w oparciu o pewne
wartoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Oczywiœcie dziêkujê równie¿
za dyscyplinê czasow¹.

I zapraszam pana senatora Kaletê. Przypomi-
nam: dziesiêæ minut... A mo¿e piêæ?

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Szanowna Pani Marsza³ek.
Na wstêpie, je¿eli pani marsza³ek pozwoli,

chcia³bym naprawiæ niew¹tpliwe faux pas, które
pope³ni³em. Pani marsza³ek odebra³a mój gest –
wchodzi³em do Senatu z podniesion¹ rêk¹ – jako
gest powitalny… W zwi¹zku z tym chcia³bym to
naprawiæ i powiedzieæ: dzieñ dobry.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dzieñ dobry.)
Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowna Pani Se-

natorko! Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo! Panie
Ministrze!

To jest rzecz niebywa³a. Przys³uchuj¹c siê dzi-
siejszej dyskusji, mogê powiedzieæ, i¿ nie wiem,
czy w rz¹dzie premiera Donalda Tuska jest osoba,
która wywo³uje tak pozytywne emocje jak osoba
pana ministra. Czy jest w ogóle ktoœ taki jak pan
minister… Zarówno z tej strony sali, jak i z drugiej
mo¿emy wypowiadaæ z pe³n¹ radoœci¹ ciep³e s³o-
wa na jego temat. W rz¹dzie nie ma. Oczywiœcie
w izbie wy¿szej polskiego parlamentu jest jeszcze
jedna taka osoba, jest ni¹ niew¹tpliwie szanowna
pani marsza³ek, ale to ju¿ troszeczkê inna kwe-
stia.

Panie Ministrze, powiem tak. Oprócz tego, ¿e
dostrzegam w panu naprawdê du¿e pok³ady
kompetencji, to jest pan po prostu mi³ym, po-
rz¹dnym cz³owiekiem, takim dobrym facetem,
z którym mo¿na porozmawiaæ na wszelakie te-
maty dotycz¹ce tej najbardziej istotnej, najbar-
dziej podstawowej dziedziny, o któr¹, wydaje mi
siê, powinien zabiegaæ ka¿dy parlamentarzysta,
ustawodawca i której tutaj dotykamy. Chodzi
o sprawy dziecka, sprawy rodziny. I to dobrze.
Dziêkujê za to, ¿e pan jest otwarty na wszelakie
dyskusje, wszelakie sugestie. Przewodnicz¹cy
komisji rodziny mówi³, ¿e pan czy pana instytu-
cja w zasadzie zawsze jest do naszej dyspozycji.
Osobiœcie, a je¿eli nie, to… Opinie do poszczegól-
nych ustaw s¹ zawsze syntetyczne, a jednoczeœ-
nie przemyœlane. Tak wiêc jest bezsporne i bar-
dzo przyjemne to, ¿e mo¿emy z pe³n¹ odpowie-
dzialnoœci¹ panu podziêkowaæ i prosiæ o wiêcej,
prosiæ o dalsze zaanga¿owanie. Jesteœmy pewni,
¿e ma pan w sobie du¿e pok³ady… Osoba piastu-
j¹ca to stanowisko powinna mieæ w sobie w³aœnie
takie pok³ady. Bo niew¹tpliwie, czy nam siê to
podoba, czy nie, zawsze musimy pamiêtaæ o tym,
¿e ka¿de tego typu mianowanie na takie czy inne
stanowisko, czy tego chcemy, czy nie, ma rów-
nie¿ wymiar polityczny. Przypominam sobie mo-
ment, kiedy by³ pan wybierany przez izbê wy¿sz¹
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polskiego parlamentu, u nas te¿ by³a zgoda, ¿eby
to w³aœnie pan to stanowisko piastowa³.

Proszê pañstwa, w czasie tej dyskusji pojawi³y
siê elementy, które s¹ inspiracj¹ dla mojego wy-
st¹pienia, poniewa¿ nie ze wszystkim mogê siê
zgodziæ. Szanowny pan przewodnicz¹cy Mieczy-
s³aw Augustyn ze swoim charakterystycznym ju¿
i wszystkim siê podobaj¹cym, czaruj¹cym uœmie-
chem – tylko on tak potrafi, taki nasz senacki cza-
ruœ – mówi³ o tym, jak wspaniale dzieje siê w pol-
skiej rodzinie. I tu na dobr¹ sprawê mo¿na by by³o
niewiele mówiæ, poniewa¿ moi przedmówcy, na
przyk³ad szanowny pan senator Piotrowicz, który
bardzo elegancko to wszystko zdiagnozowa³…
W moim przekonaniu i pan przewodnicz¹cy, i ko-
ledzy, którzy wspieraj¹ inicjatywy, nazwijmy je
umownie, w du¿ym cudzys³owie, prorodzinne,
maj¹ dobre samopoczucie. A przecie¿, proszê
pañstwa, tak nie jest. Pope³niacie pañstwo jeden
zasadniczy b³¹d. ¯eby rozmawiaæ o dobru dziec-
ka, trzeba rozmawiaæ o dziecku, a nie o rodzinie.
Rodzina jest niejako obok, dziecko jest w centrum
rodziny.

Panie Przewodnicz¹cy, mówi³ pan o tym, ¿e pol-
skie dzieci s¹ zadbane, ¿e polskie dzieci coraz czê-
œciej siê uœmiechaj¹.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: W wiêkszoœci.)
W wiêkszoœci.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Proszê cytowaæ

dok³adnie.)
W wiêkszoœci. Tym bardziej za chwilê postaram

siê udowodniæ, ¿e jest pan w b³êdzie. Ale dziêkujê
za tê uwagê.

Ale, Panie Przewodnicz¹cy, to niestety nie jest
pana zas³uga, to niestety nie jest zas³uga osób,
które w tej chwili kreuj¹ politykê rodzinn¹ w pol-
skim pañstwie. To jest zas³uga przede wszystkim
rodziców, tego, ¿e polscy rodzice s¹ odporni na te
wszystkie ustawy, które pañstwo wprowadzacie,
¿e mimo wszystko potrafi¹ znaleŸæ w sobie tyle si-
³y, ¿eby w dalszym ci¹gu trwaæ w miejscu, gdzie
trwaæ powinni.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja te¿ mam
dzieci.)

Ja ju¿ nie chcê mówiæ o tym, co zosta³o powie-
dziane przez pana senatora i moich poprzedni-
ków, na przyk³ad pana senatora Piotrowicza, ¿e
wprowadza siê ustawy, które w samej swojej pre-
ambule zak³adaj¹, ¿e w polskiej rodzinie dzieje siê
coœ z³ego, ¿e w polskiej rodzinie nie ma nic innego
ni¿ przemoc. Ja nie chcê, Panie Przewodnicz¹cy,
wypominaæ panu – aczkolwiek podejrzewam, ¿e
w tej chwili pan siê rumieni, i dobrze, ¿e pan to ro-
bi – tego, jak pan g³osowa³ chocia¿by nad zwi¹zka-
mi partnerskimi, kiedy dawaliœcie pañstwo mo¿li-
woœæ, aby osoby homoseksualne mog³y prowa-
dziæ rodzinne domy dziecka, rodziny zastêpcze.
I tu pojawia siê pytanie: co dalej? Przecie¿ te zapo-

wiedzi, proszê pana, s¹. Co siê stanie w nastêpnej
kadencji, je¿eli, nie daj Bo¿e, Platforma utrzyma
w³adzê? Jak bêdzie wygl¹da³a wtedy polska rodzi-
na? Czy wówczas bêdzie siê pan czaruj¹co uœmie-
cha³? Nie chcia³bym byæ w pana skórze, poniewa¿
to s¹ rzeczy, które kiedyœ odbij¹ siê nam czkawk¹.
Mówienie o wzorcach zachodnich, o tym, ¿e mamy
czerpaæ z Zachodu… Jest dok³adnie odwrotnie.
To tutaj, w naszym pañstwie, s¹ jeszcze wartoœci
zdrowej rodziny. Pielêgnujmy je.

Kolejna sprawa, o której pan mówi³… By³ to
niejako zarzut czy pewnego rodzaju sugestia.
Chodzi³o o to, ¿eby pan rzecznik inspirowa³ do te-
go, aby pokazywaæ polsk¹ rodzinê w innym œwiet-
le, pokazywaæ, ¿e polskie rodziny s¹ zdrowe, ¿e
dzieci siê uœmiechaj¹. A od czego pan jest? Od
czego my jesteœmy? Niech mi pan poka¿e inicjaty-
wê, któr¹ nasza komisja podjê³a, wygenerowa³a,
pokazuj¹c¹, ¿e dobrze siê dzieje w polskiej rodzi-
nie, ¿e nie ma przemocy, ¿e jest ojciec, matka, ro-
dzeñstwo, dziadkowie. Zachowujemy siê tak, jak
byœmy o tym zapominali.

Proszê pañstwa, kolejna sprawa – warunki mie-
szkaniowe. Ja sobie przypominam, Panie Przewo-
dnicz¹cy, ¿e kiedyœ cytowa³ pan swojego kolegê,
którego nazwiska mo¿e nie bêdê wymawia³, ponie-
wa¿ nie do koñca jestem przygotowany na to, ¿eby
je wymówiæ. Powiedzia³ pan, ¿e on kiedyœ mówi³
o „Himalajach hipokryzji”. Pan mówi³ o tym, ¿e my
wylatujemy w kosmos. Wobec tego jak traktowaæ
dzisiejsz¹ pana wypowiedŸ? Mówi pan, ¿e dbamy
o poprawê warunków mieszkaniowych, a za chwilê
przyjmiemy ustawê likwiduj¹c¹ program „Rodzina
na swoim”. Powiem szczerze, ¿e w pewien sposób
podziwiam ten pana czaruj¹cy uœmiech – a on, tak
na dobr¹ sprawê, proszê pañstwa, nie jest uzasa-
dniony – i to, ¿e mo¿na w ten sposób wypowiadaæ
siê z tej mównicy. Mówi³ pan o równie¿ o tym, ¿e po-
winno byæ jak najmniej dzieciêcych ³ez. Wszyscy
siê z tym zgadzamy, ale niech przede wszystkim
pan to sobie weŸmie do serca.

Pani Marsza³ek, uprzejmie pani dziêkujê.
Chcia³bym jeszcze tylko powiedzieæ, ¿e, jak za-
wsze, wygl¹da pani piêknie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, dobrze, ¿e wielkimi krokami
zbli¿aj¹ siê wakacje… W zwi¹zku z tym oddajê do
dyspozycji, ju¿ bez osobistych dygresji…

Bardzo proszê, Panie Senatorze Jurcewicz.
Mam nadziejê, ¿e...

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Odpowiem koledze senatorowi Kalecie, bo

ostatnio ma pewne tendencje, ¿e tak powiem,
imienne. To jest wolny kraj, a oprócz tego bardzo
demokratyczny, tak wiêc mo¿e siê pan zapisaæ…
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A teraz do rzeczy. Panie Ministrze, z tej mó-
wnicy, publicznie, chcia³bym powiedzieæ
o dwóch sprawach. Oceniamy dzisiaj, w pewien
sposób przyjmuj¹c do wiadomoœci, pana pracê.
I nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to dobrze wykonana
praca, pana i pañskiego zespo³u. Na dowód tego
przytoczê fakty… Dziêkujê za tê dba³oœæ, po-
moc, rozwi¹zania proponowane, które pomaga-
j¹ dzieciom. I to s¹ fakty, o których pan mówi³.
Pana interwencje, pana dzia³anie jest zwi¹zane
tak¿e z nasz¹ aktywnoœci¹, aktywnoœci¹ parla-
mentarzystów. Ja bardzo dziêkujê i myœlê, ¿e
jest to niezwykle wa¿ny moment, ¿e trzymiesiê-
czne maleñstwa wracaj¹ do matek – a to dziêki
panu i pana zespo³owi te dzieciaki wróci³y. To
bardzo wa¿ne, ¿e nie musia³y byæ w placówkach,
do których zosta³y skierowane przez s¹d. I to s¹
fakty, chcê je potwierdziæ z tej mównicy, dziêku-
j¹c panu za zaanga¿owanie, za skuteczne dzia-
³anie, a nie tylko mówienie.

Myœlê, ¿e szczególnie jeden z wniosków, którym
siê przys³uchiwa³em, ten dotycz¹cy w jakiejœ mie-
rze powrotu opieki zdrowotnej do szkó³, jest racjo-
nalny, zasadny. I mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci
bêdzie to zrealizowane. Bo lepsza jest profilaktyka
w tym zakresie ni¿ póŸniej wydawanie pieniêdzy
na leczenie najm³odszych, naszych dzieci.

Dziêkujê jeszcze raz, Panie Ministrze. I proszê
przekazaæ swoim wspó³pracownikom te skromne
podziêkowania za skuteczn¹ pomoc. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Zanim oddam g³os panu senatorowi Augusty-

nowi, muszê naprawdê bardzo prosiæ o wycisze-
nie sporów.

(G³os z sali: Ale to tak nie…)
Proszê pañstwa, obecnie oceniamy pracê pana

rzecznika praw dziecka, oceniamy jego informa-
cjê i na tym siê naprawdê skupmy. Dajmy te¿ so-
bie, przed troszeczkê d³u¿szym wakacjami, czas
na wyciszenie.

Mam nadziejê, ¿e pan senator ju¿ podchodzi do
mównicy, tak… Przypomnê, ¿e do dyspozycji ma
pan piêæ minut.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek, rozumiem, ¿e to nie by³o do
mnie, bo ja…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Nie, nie,
nie…)

Ja jedynie pozytywnie zwraca³em siê do pana
rzecznika, zreszt¹ do nikogo innego negatywnie.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak jest,
oczywiœcie. Piêæ minut.)

Ale muszê siê odnieœæ do pewnej kwestii. Otó¿
trzeba du¿o z³ej woli, ¿eby odczytywaæ moje wy-
st¹pienie jako bezkrytyczn¹ pochwa³ê sytuacji
polskich dzieci. Oczywiœcie chodzi³o mi o to samo,
o co chodzi³o panu senatorowi Wiatrowi, a wiêc
¿eby – i to nie tylko w polskich mediach, ale tak¿e
w tym raporcie, o którym mówi³em – zachowaæ od-
powiednie proporcje, ¿eby podkreœliæ, jak dobrze
z wychowaniem dzieci w wiêkszoœci przypadków
radz¹ sobie zdrowe polskie rodziny.

A jeœli ju¿ mówimy o niedostatkach, to oczywi-
œcie ka¿dy senator, ja te¿, ma prawo zg³aszaæ ini-
cjatywy ustawodawcze, o ile zgromadzi wokó³
nich co najmniej dziesiêciu innych senatorów. Ja
takich projektów ustaw zg³osi³em piêæ, inni spoœ-
ród cz³onków mojej komisji prawdopodobnie ma-
j¹ tych inicjatyw wiêcej i dlatego chcieli siê tym
pochwaliæ, w kontrze do mnie.

Zosta³a te¿ wykonana ogromna praca legisla-
cyjna. Budzi³a ona wœród nas, co podkreœla³em
ju¿ w swoim wyst¹pieniu, kontrowersje. Wyra¿a-
³em jednak nadziejê, ¿e ustawa o przeciwdzia³a-
niu przemocy w rodzinie, ustawa o opiece nad
dzieæmi do lat trzech i ustawa o wspieraniu rodzin
i pieczy zastêpczej poprawi¹ sytuacjê polskich
dzieci. Teraz dam na to przyk³ad z ostatniego tygo-
dnia, przyk³ad z mojej gminy. Otó¿ w mieœcie Pile
podjêto ju¿ uchwa³ê o tym, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ
zatrudniania opiekunów ma³ych dzieci, miasto
chce przygotowaæ na to pieni¹dze, chce siê w to
zaanga¿owaæ. I jeœli ten przyk³ad nie jest odosob-
niony, to – i tak to rozumiem – polskie dzieci, pol-
skie rodziny otrzymaj¹ realne wsparcie, tak jak na
to liczyliœmy.

Na koniec muszê powiedzieæ, ¿e to sytuacja
nies³ychana, ¿eby bohaterem wyst¹pienia doty-
cz¹cego sprawozdania rzecznika praw dziecka by³
zupe³nie kto inny ni¿ rzecznik.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
PansenatorKaleta,nastêpniepansenatorKogut.
Pan senator Kaleta ma piêæ minut do dyspozy-

cji. I bardzo proszê naprawdê ograniczyæ siê do
oceny tej informacji. Bardzo proszê.

Senator Piotr Kaleta:

Byæ mo¿e, Pani Marsza³ek, w rzeczywistoœci nie
bêdzie to a¿ piêæ minut. Myœlê, ¿e to bêdzie minuta.

Panie Senatorze, my nie mo¿emy ¿yæ w innej
rzeczywistoœci – a czasami odnoszê takie wra¿enie,
jakby pan naprawdê ¿y³ w innej rzeczywistoœci. My
przecie¿ ¿yjemy tu i teraz. I tu naprawdê chodzi
o to, ¿e dziecko jest w tym dzia³aniu najwa¿niejsze.
I przecie¿ pan sobie doskonale zdaje z tego sprawê,
gdy wspomina pan o programie w Pile. To dobrze,
¿e tak siê dzieje, z tym ¿e nikt nie przeprowadzi³
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pe³nego sonda¿u czy zbierania informacji o tym,
jak matki chcia³yby postêpowaæ, czy wysy³aæ dzie-
ci do ¿³obka, czy wysy³aæ je do przedszkola, czy mo-
¿e chcia³yby zostaæ z dzieæmi w domach. Tego
w programie po prostu zabrak³o, zabrak³o tego, by
by³a po prostu mo¿liwoœæ realnego wyboru co do
tego, czy dziecko idzie do przedszkola, czy idzie do
¿³obka, czy zostaje w domu z mam¹. A w tym kie-
runku w³aœnie powinna iœæ pomoc pañstwa, po-
winna iœæ do rodziny, a nie naoko³o rodziny.

Wspomnia³ pan równie¿ o podejmowanych ini-
cjatywach legislacyjnych. Panie Senatorze, ja nie
chcê tu zbyt d³ugo mówiæ, ale powiem, ¿e pan do-
skonale wie, i¿ ¿adna inicjatywa, jak¹ my podej-
miemy, nie ma szansy powodzenia. Nie chcia³bym
tu w tej chwili… Jedn¹ tylko kwestiê na koniec
poruszê, jako pewien przyk³ad. Otó¿ od miesiêcy
prosimy o informacjê o Smoleñsku. Nawet tego
pañstwo nie chcecie zrobiæ, a co dopiero zareago-
waæ na nasze inicjatywy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze! Panie Senatorze…
(Senator Piotr Kaleta: Dziêkujê. I przepraszam,

Pani Marsza³ek.)
Apelujê… To mia³o byæ wyst¹pienie w sprawie

informacji rzecznika praw dziecka.
Panie Senatorze, równie¿ do pana apelujê, ¿eby

siê na tym skupiæ. Ma pan dziesiêæ minut do dys-
pozycji.

Senator Stanis³aw Kogut:

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

Mia³em nie zabieraæ g³osu, bo moja wspó³praca
z panem ministrem, rzecznikiem praw dziecka,
uk³ada siê wspaniale. Ale powiem to, co kiedyœ te-
mu m³odemu cz³owiekowi powiedzia³em – a po-
wiedzia³em to, kiedy pan by³ na tej mównicy, na
której ja jestem teraz – tak w przenoœni. Serdecz-
nie przepraszam Wysok¹ Izbê, ale dos³ownie po-
wiem to, co wtedy sobie pomyœla³em, to znaczy:
gdzie taki da sobie radê?

Drodzy Pañstwo, powiem tak. S³ucham takich
dyskusji wszêdzie i bolejê nad jednym – nad tym,
¿e my dziecko upolityczniamy. A dla mnie dziecko
to jest œwiêtoœæ. To jest œwiêtoœæ! Wielu ludzi na
tej sali wie, ¿e ja ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³em dzie-
ciom. Wiele robi te¿ senator Bisztyga – znam go
z Ma³opolski – pomagaj¹c dzieciom, które anga-
¿uj¹ siê w sport. Panowie, zejdŸmy trochê na zie-
miê. Ja codziennie mam zg³aszane przypadki,
kiedy jestem w tych maleñkich Stró¿ach – dla wie-
lu niewygodnych – ¿e coœ uda³o siê zrobiæ. Przy-
chodz¹ rodzice, przychodz¹ ludzie, gdy umiera oj-
ciec jedenastki dzieci, gdy umiera ojciec ósemki

dzieci, gdy dzieci s¹ œmiertelnie chore na nowo-
twory i trzeba dzwoniæ, informowaæ rodziców, ¿e
jest to nieuleczalne… Powiem tak: pan minister
wiele razy by³ w Stró¿ach na ró¿nych spotkaniach
i wiem, ¿e do problemu dziecka podchodzi na-
prawdê apolitycznie. I za to ja, cz³owiek siwy, chy-
lê czo³a, Panie Ministrze, przed pana sercem. Nie
przed czym innym tylko przed sercem – za pomoc
osobom niepe³nosprawnym.

Ja wiele dyskutujê… Zdecydowanie popieram
stanowisko pana senatora Kalety, jeœli chodzi
o ma³¿eñstwa homoseksualne, o przyznawanie
dzieci… Ale to nie jest dzisiejszy temat.

Uwa¿am, ¿e trzeba jeszcze szczególn¹… Ja ju¿
w tamtym roku prosi³em pana ministra o pomoc
dla osób niespe³nosprawnych, o edukacjê dla tych
dzieci. Bo zazwyczaj inne jest do tego podejœcie ro-
dziców w mieœcie, a inne na wsi. Na wsi takie przy-
padki traktowa³o siê jak karê od Boga, zamyka³o
siê dzieci w komórkach, k³ad³o siê gdzieœ na polu…
Ale teraz niech te wszystkie niedowiarki, co pana
atakuj¹, przyjd¹ i zobacz¹ spartakiady integracyj-
ne, w których bierze udzia³ osiemset dzieci nie-
pe³nosprawnych! No i rodzice na wsi te¿ uwierzyli,
i¿ takie dziecko mo¿e byæ podmiotem, a nie rzecz¹.
Choæ wci¹¿ inne jest do tego podejœcie w mieœcie,
gdzie inteligencja rodziców jest du¿o, du¿o wy¿sza.
Powiem panu, na co musimy w tym roku zwróciæ
uwagê – na eurosieroty. Czêsto jest tak, ¿e rodzice
wyje¿d¿aj¹ za chlebem za granicê, a dzieci zostaj¹
na wychowaniu babci. To dziecko têskni za ser-
cem, za mi³oœci¹, za przytuleniem siê do rodziców.
Senatora Kaletê mo¿emy atakowaæ, ale… Ja mó-
wiê o opozycji, ale to nie powinno… Dla mnie naj-
wa¿niejsza jest rodzina. Rodzina i jeszcze raz rodzi-
na, czu³oœæ ojca, czu³oœæ matki.

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W waszej obecnoœci serdecznie dziêkujê panu mi-
nistrowi za ogromne serce, za mi³oœæ do cz³owieka,
za mi³oœæ do rodziny i za apolitycznoœæ. Pan do
mnie, cz³owieka PiS, do Stró¿ w ogóle nie powinien
przyjechaæ, a pan by³ cztery raz w stolicy osób nie-
pe³nosprawnych. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Czy rzecznik praw dziecka, pan Marek Micha-

lak, chcia³by jeszcze zabraæ g³os i ustosunkowaæ
siê do wyst¹pieñ senatorów w dyskusji? Zapra-
szam serdecznie pana rzecznika.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Senator i Pa-
nowie Senatorowie!
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Dzisiaj mamy dzieñ wyj¹tkowy, o czym mówi³em,
zaczynaj¹c wyst¹pienie, poniewa¿ to w³aœnie dzisiaj
mija dwadzieœcia lat, od kiedy Polska zdecydowa³a
siê wdro¿yæ do porz¹dku prawnego Konwencjê
o prawach dziecka. To w³aœnie 7 lipca dwadzieœcia
lat temu zdecydowano siê ratyfikowaæ dokument,
który z inicjatywy naszych rodaków zosta³ uchwalo-
ny i przyjêty przez prawie wszystkie kraje na œwiecie.
Zosta³ydwakraje,które jeszczegonie ratyfikowa³y.

Siedz¹c dzisiaj na tej sali, przypomnia³em sobie,
¿e moje pierwsze wyst¹pienie parlamentarne na tej
mównicy by³o w dziewiêædziesi¹tym którymœ roku.
Wtedy jako bardzo m³ody cz³owiek apelowa³em
o ponadpolityczne spojrzenie na sprawy dzieciêce,
t³umacz¹c, ¿e dzieci nie maj¹ do tego legitymacji – to
by³a jedna z konferencji organizowanych wtedy
przezpani¹senator£opatkow¹–¿edzieci potrzebu-
j¹ spojrzenia na ich sprawy ponad podzia³ami. Ja
pañstwu dziêkujê za to, ¿e po tych dwudziestu la-
tach od ratyfikacji konwencji na problemy dzieci
patrzymy ponad podzia³ami, ¿e sprawy dzieciêce,
które byæ mo¿e w przyjmowanych dokumentach
mog¹ czasami wydawaæ siê kontrowersyjne, jednak
bardziej ³¹cz¹ ni¿ dziel¹, i ¿e podstawowym elemen-
tem dyskusji jest dobro dziecka, podmiotowoœæ
dzieciêca, troska osób doros³ych o sprawy dzieciê-
ce. Jak du¿o pytañ, które siê dzisiaj pojawia³y, doty-
czy³o podmiotowego traktowania dzieci. Pytanie
dzieci o sprawy je dotycz¹ce, bez arbitralnego spoj-
rzenia, ¿e my wiemy lepiej… W wielu przypadkach
wiemy lepiej, to prawda, ale dajemy szansê temu
m³odemu cz³owiekowi wypowiedzenia siê w spra-
wach jego dotycz¹cych. Ju¿ nie ma… Konflikt to za
du¿es³owo…Ju¿niemarozbie¿noœciwrozumieniu
praw i obowi¹zków. To niezwykle wa¿na kwestia.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e te dwie rzeczy nie s¹ z so-
b¹ niczym zwi¹zane. Jedna jest wa¿na, druga jest
fundamentalnie wa¿na, ale dziecko w chwili obec-
nej, i to stwierdzamzpe³n¹odpowiedzialnoœci¹, jest
traktowane jak cz³owiek. Do tego nas mobilizuje
Konwencja o prawach dziecka.

Dziecko jest podmiotem, ma tak¹ sam¹ god-
noœæ jak ka¿dy z nas i ka¿dy z innych ludzi. To jest
jedyny wyznacznik, który powinien powodowaæ
takie, a nie inne dzia³anie. Ja bardzo serdecznie
dziêkujê za wszystkie s³owa oceny dzia³alnoœci
rzecznika praw dziecka na przestrzeni ostatniego
roku, ale i trzech lat, w ci¹gu których mia³em
przyjemnoœæ i zaszczyt wspó³pracowaæ z Wysok¹
Izb¹. Ze swojej strony tak¿e dziêkujê, dziêkujê za
otwartoœæ, za konstruktywne debaty, za wspólnie
podejmowane inicjatywy, za wspólne spotkania
w terenie, ale tak¿e tutaj w parlamencie. Dziêkujê
za dzia³ania na rzecz dzieci podejmowane przez
Wysok¹ Izbê i z inicjatywy Wysokiej Izby. Jak pan
senator powiedzia³, druga nowelizacja ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka tu siê pojawi³a, st¹d
wysz³a i ja za to bardzo serdecznie dziêkujê, bo

rzecznik tak naprawdê mocny jest dziêki upra-
wnieniom, jakie mu daje parlament, mo¿liwo-
œciom dzia³ania. Za to serdecznie dziêkujê i –
mam nadziejê – do zobaczenia na nastêpnym
spotkaniu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Mini-
strze.

Wyra¿ê zdanie chyba ca³ej Wysokiej Izby, sk³ada-
j¹c na pana rêce, Panie Ministrze, serdeczne podziê-
kowanie nie tylko za tê informacjê, ale i za dotych-
czasow¹pracê.Podziêkowaniadlapana idlawszyst-
kich pana wspó³pracowników w imieniu naszej Wy-
sokiej Izby. Je¿eli nawet by³y niewielkie spory, to one
byæmo¿ewynika³yzdobrejwoli.Raz jeszczeserdecz-
nie dziêkujemy, ¿yczymy wszystkiego najlepszego.
Mam równie¿ nadziejê, ¿e bêdziemy mieli okazjê wy-
s³uchaæ pañskiej informacji z dzia³alnoœci w roku
2011 i ¿e bêdziemy mogli siê pochwaliæ dalszymi
sukcesami rzecznika praw dziecka.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
o dzia³alnoœci Rzecznika Praw Dziecka za rok
2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka.

Dziêkujê œlicznie. (Oklaski)
Dziêkujê, Panie Ministrze. Dziêkujê pañstwu.
Proszê pañstwa, og³aszam pó³godzinn¹ prze-

rwê. Po pó³godzinnej przerwie zapraszam serde-
cznie na salê, bo odbêd¹ siê g³osowania.

Przerwa do godziny 12.45. Do zobaczenia.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 17
do godziny 12 minut 48)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc…

Ju¿ zajêli miejsca.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³a-
dzie komisji senackich.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zosta³ zawarty w druku nr 1287.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbi-
gniewa Szaleñca, o przedstawienie wniosku ko-
misji.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Regulaminowej, Ety-

ki i Spraw Senatorskich z³o¿yæ wniosek…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przepraszam

bardzo. Bardzo proszê o spokój. Dobrze? Nie prze-
szkadzajmy.)
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Sk³adam wniosek o przyjêcie uchwa³y Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w sk³a-
dzie komisji senackich, która w art. 1 mówi, ¿e Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje sena-
tora Leszka Piechotê z Komisji Zdrowia oraz wy-
biera senatora Leszka Piechotê do Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Art. 2:
„Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia”.

Na wniosek senatora proszê o przyjêcie tej
uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
(G³osy z sali: Nie dzia³a…)
Jak to nie dzia³a?
(G³osy z sali: Dzia³a.)
Na 86 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszka-
nia oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które ustosunko-
wa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie.

Znajduje siê ono w druku nr 1250Z.
Proszê sprawozdawcê, pana senatora Andrze-

ja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Andrzej Owczarek:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym obydwie komisje postano-

wi³y zarekomendowaæ przyjêcie poprawek czwar-
tej i szóstej zawartych w punkcie oznaczonym

rzymsk¹ dwójk¹. Chcê te¿ poinformowaæ, ¿e se-
nator Rulewski zmieni³ treœæ swojej poprawki,
zrobi³a to tak¿e Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Piotra Kaletê,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Zapraszam.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, z ma³¹ wiar¹, ale jednak z wia-

r¹, proszê o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Jako
wnioskodawca, a tak¿e w imieniu po³¹czonych
mniejszoœci komisji, proszê: ratujmy polsk¹ ro-
dzinê, dbajmy o rodzinê! Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Wnioski legislacyjne w trakcie dyskusji zg³osili

panowie senatorowie: Kaleta, Ortyl, Gruszka
i Rulewski.

Sprawozdawc¹ Komisji Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej jest senator Jan Rulewski.

Proszê uprzejmie pan senator Jan Rulewski,
zapraszam.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Proponujê g³osowaæ za poprawk¹ trzeci¹,

gdy¿ obecna ustawa niejako przepo³awia rodzi-
ny samotnie wychowuj¹ce dzieci w ten oto spo-
sób, ¿e do dziesiêciu lat bêd¹ mog³y one korzy-
staæ z akcji kredytowej, a powy¿ej dziesiêciu lat
praktycznie nie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
pana senatora Piotra Kalety o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy, przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 46 by³o za, 43 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 3)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do usuniêcia z usta-

wy limitu wieku okreœlonego dla osób ubiega-
j¹cych siê o kredyt preferencyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 4)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹ tylko w wy-

padku odrzucenia poprawki drugiej… Aha.
Poprawka trzecia precyzyjnie okreœla zasady

obliczania maksymalnego wieku osoby ubiega-
j¹cej siê o kredyt preferencyjny oraz stanowi, ¿e li-
mit wieku nie bêdzie dotyczy³ osób samotnie wy-
chowuj¹cych dzieci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za,

42 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 5)

Poprawka zosta³a przyjêta. (Oklaski)
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta wyd³u¿a czas sk³adania wnios-

ków o udzielenie kredytu preferencyjnego o pó³
roku, czyli do dnia 30 czerwca 2013 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 40 by³o za,

48 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 7)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta nak³ada na Radê Ministrów

obowi¹zek przedstawienia Sejmowi i Senatowi in-
formacji o wykonaniu programu „Rodzina na
swoim” oraz przysz³ych zamierzeñ rz¹du w kwe-
stii dalszego wspierania rodzin w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
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 91 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 9)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywa-
niu w³asnego mieszkania oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy
kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawki do ustawy. To jest druk senacki
nr 1248A.

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 Gospodarki Narodowej po-
prawk¹. Ma ona na celu skorelowanie przepisu
dotycz¹cego obowi¹zków kierowcy pojazdu samo-
chodowego podczas wykonywania przewozu dro-
gowego z innymi przepisami ustawy o transporcie
drogowym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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 od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy
o transporcie drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej oraz ustawy o zmianie ustawy o ¿eg-
ludze œródl¹dowej.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. To jest druk senacki
nr 1247A.

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 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 12)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe”.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja usto-
sunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1251Z.

Proszê senatora sprawozdawcê, Stanis³awa
Koguta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o przyjêcie

ustawy bez poprawek. Na posiedzeniu plenarnym
zg³oszono dwie poprawki, zg³osi³ je pan senator
Cichoñ. Na posiedzeniu komisji nie by³y brane
pod uwagê, w g³osowaniu przyjêto wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Zbigniew Ci-

choñ chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku odrzu-
cenia tego wniosku, nad przedstawionymi po-
prawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej, popartym przez
komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

38 – przeciw. (G³osowanie nr 13)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe”.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która usto-
sunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1249Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Mieczys³awa
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Zapraszam serdecznie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Komisja po-
par³a wniosek, zawarty w punkcie pierwszym,
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê uprzejmie.
Czy pan senator wnioskodawca Zbigniew Ci-

choñ chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie, dziêkujê.)
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Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnios-
kiem Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, po-
partym przez komisjê, o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

37 – przeciw. (G³osowanie nr 14)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy. Jest
to w druku senackim nr 1246A. W pierwszej ko-
lejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowanie nad
przedstawion¹ poprawk¹, a nastêpnie nad podjê-
ciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji poprawk¹. Celem poprawki
jest przyznanie rzecznikowi praw obywatelskich
swobody w okreœlaniu zadañ powo³ywanych
przez jego zastêpców.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 g³osuj¹cych wszyscy g³osowali za. (G³o-

sowanie nr 15)
Przystêpujemy do g³osowania… Przepraszam

bardzo.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê…
(G³os z sali: Nie, jeszcze g³osujemy nad ca³o-

œci¹.)
Aha, przepraszam, tak.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie przyjêcia ustawy w ca³oœci, ze
zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

33 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Oœrodku Studiów Wscho-
dnich im. Marka Karpia.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o spokój. Naprawdê, jeszcze od-

robinê spokojnie…
Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a

projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadze-
nie poprawek do ustawy. To druk senacki
nr 1245A. W pierwszej kolejnoœci zostan¹ prze-
prowadzone g³osowania nad przedstawionymi
poprawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa-
³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

G³osujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza przes¹dza o objêciu

wszystkimi wymogami art. 11 ustawy wszyst-
kich cz³onków Rady Oœrodka Studiów Wscho-
dnich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów, 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga skreœla normatywnie zbêdny

fragment przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia jednoznacznie przes¹dza, ¿e

mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez Oœrodek Studiów Wschodnich dotyczy
tylko tej dzia³alnoœci, która mieœci siê w zakresie
zadañ oœrodka.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 g³osuj¹cych wszyscy byli za. (G³osowa-

nie nr 19)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uwzglêdnia, ¿e prezes Rady

Ministrów powo³uje, a nie wybiera cz³onków Rady
Oœrodka Studiów Wschodnich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
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 92 g³osuj¹cych wszyscy byli za. (G³osowa-

nie nr 21)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Oœrodku
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospo-
lit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man w sprawie unikania pod-
wójnego opodatkowania w odniesieniu do przed-
siêbiorstw eksploatuj¹cych statki morskie lub
statki powietrzne w transporcie miêdzynarodo-
wym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca
2011 r.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To druki se-
nackie nr 1252A i 1252B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹
Man w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania w odniesieniu do przedsiêbiorstw eksploa-
tuj¹cych statki morskie lub statki powietrzne
w transporcie miêdzynarodowym, podpisanej
w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Sau-
dyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu oraz
Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych w Rija-
dzie dnia 22 lutego 2011 r.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To s¹ druki
senackie nr 1253A i 1253B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 g³osuj¹cych, za g³osowa³o 88 senatorów,

2 osoby siê wstrzyma³y od g³osu. (G³osowanie
nr 23)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kró-
lestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchy-
laniu siê od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu oraz Protoko³u do tej Konwencji, pod-
pisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zawodach pielêgniarki i po-
³o¿nej.

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 1280Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora W³ady-
s³awa Sidorowicza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji. Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja w dniu 6 lipca 2011 r. rozpatrzy³a po-

prawki zg³oszone w czasie debaty i rekomenduje
Wysokiej Izbie przyjêcie poprawek od pierwszej do
dziewi¹tej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator W³adys³aw Sidorowicz chce je-

szcze zabraæ g³os jako senator wnioskodawca?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie, dziêkujê

bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
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W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone
g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek,anastêpnie,wwypadkuodrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Zdrowia o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Wszyscy g³osujemy przeciw. Tak?
(Senator Stanis³aw Kogut: Przeciw.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wszyscy jeste-

œmy przeciw.)
Na 91 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za,

87 – przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³oso-
wanie nr 24)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
w zwi¹zku z odrzuceniem wniosku o przyjêcie
ustawy bez poprawek przystêpujemy do g³oso-
wania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka przesz³a.
Poprawki druga i ósma zmierzaj¹ do zachowa-

nia spójnoœci w systemie prawa w zakresie obo-
wi¹zku wskazywania numeru identyfikacji po-
datkowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter terminologicz-

ny, dostosowuje ustawê do prawa o szkolnictwie
wy¿szym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki czwarta i dziewi¹ta dostosowuj¹

ustawê do prawa o szkolnictwie wy¿szym w zakre-
sie zmian, które dotycz¹ standardów kszta³cenia
na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹ta, szósta i siódma maj¹ na celu

zapewnienie spójnoœci terminologicznej ustawy
z kodeksem pracy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 29)
Poprawki zosta³y przyjête.
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 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 30)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek
i po³o¿nych.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa-
³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek – druk senacki nr 1281A.

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 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 31)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego.

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-

80. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2011 r.
G³osowania 133

(wicemarsza³ek G. Sztark)



niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje
siê ono w druku nr 1182X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Proszê sprawozdawcê, senatora Piotra Zientar-

skiego, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje popar³y dwie poprawki.

W zwi¹zku z tym zwracam uwagê, ¿e w tej sytua-
cji nie jesteœmy za przyjêciem ustawy bez popra-
wek, tylko przeciw, poniewa¿ komisje rekomen-
duj¹ przyjêcie dwóch poprawek. Zosta³o to zre-
szt¹ przeg³osowane zgodnie, jednomyœlnie.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Zientarski chce jeszcze zabraæ

g³os jako wnioskodawca? Nie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
cy, a zarazem wnioskodawcy w zwi¹zku z przed-
stawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Informujê, ¿e senator Piotr Zientarski wycofa³
swój wniosek…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, jedn¹ poprawkê.)
Dobrze.
Czy ktoœ z pañstwa…
(Senator Piotr Zientarski: G³osujemy nad drug¹

i trzeci¹.)
Dobrze.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie pro-

jektu ustawy. W pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad poprawkami,
wed³ug kolejnoœci przepisów projektu, druk
nr 1182X, a nastêpnie nad przyjêciem projektu
w ca³oœci, druk nr 1182S, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza stanowi, ¿e podstaw¹ wy-
st¹pienia…

(Senator Piotr Zientarski: Wycofana.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Wycofana.)
Przepraszam.
Poprawka druga okreœla osoby, które s¹ zobo-

wi¹zane do zawiadomienia zak³adu ubezpieczeñ
o szkodzie w wypadku, gdy stan zdrowia poszko-
dowanego nie pozwala mu na dokonywanie czyn-
noœci prawnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

36 – przeciw. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przesz³a.
Poprawka trzecia precyzuje, ¿e obowi¹zek

zwrotu nieprzys³uguj¹cego a wyp³aconego œwiad-
czenia spoczywa na pokrzywdzonym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

35 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 33)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad projek-
tem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ se-
natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Kogut!
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania

projektu... To jest drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych.

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 1173X.

80. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2011 r.
134 G³osowania

(wicemarsza³ek G. Sztark)



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!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ przyjêcie

dwóch poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Czy pan senator Zientarski chce jeszcze zabraæ
g³os jako senator wnioskodawca? Nie.

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do sprawo-
zdawców i wnioskodawców w zwi¹zku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, druk nr 1173X, a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci, druk
nr 1173S, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawki pierwsza i druga maj¹ na celu uzu-
pe³nienie projektu ze wzglêdu na to, ¿e przes³anka
oczywistej bezzasadnoœci uzasadniaj¹ca odmowê
przyjêcia wniosku o uchylenie sêdziemu immuni-
tetu, z której rezygnuje siê na gruncie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, wystêpuje
równie¿ w ustawie – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 siê wstrzyma³ od g³osu, 2 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 35)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 36)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia cywilnego.

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 1193X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Proszê sprawozdawcê, senatora Piotra Zientar-

skiego, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji popar³y
wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Zbigniewa Cichonia,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja apelujê o przyjêcie poprawki zg³oszonej

przez pana senatora Andrzejewskiego, mianowi-
cie poprawki pierwszej, która zmierza do tego, ¿e-
by usun¹æ absurdaln¹ sytuacjê wynikaj¹c¹ z wy-
mogów natury œciœle technicznej, a polegaj¹c¹ na
tym, ¿e wymaga siê, aby adwokaci, radcowie pra-
wni czy prokuratorzy Prokuratorii Generalnej do-
konywali wymiany pism procesowych bezpoœre-
dnio miêdzy sob¹ i do³¹czali do pism sk³adanych
do s¹du dowód nadania tych¿e pism do stron
przeciwnych. Prowadzi to do sytuacji absurdalnej
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od strony technicznej. Otó¿ ci pe³nomocnicy mu-
sz¹ dwa razy udawaæ siê do urzêdu pocztowego,
najpierw id¹ tam w celu nadania pism do przeciw-
ników procesowych reprezentowanych przez
pe³nomocników, potem musz¹ wróciæ do kance-
larii lub punktu kserograficznego, ¿eby zrobiæ
kserokopie dowodów nadania, a nastêpnie po raz
drugi musz¹ iœæ albo bezpoœrednio do s¹du, albo
na pocztê i nadaæ pismo przeznaczone dla tego¿
s¹du wraz z kopiami nadania tych¿e pism dla
stron przeciwnych, reprezentowanych przez
pe³nomocników. To jest absurd, to jest nie do
przyjêcia, tym bardziej ¿e skutkiem niedochowa-
nia tego absurdalnego wymogu jest zwrot pisma
przez s¹d. Mo¿e to prowadziæ do przegrania spra-
wy przez stronê, która nie dochowa³a tego absur-
dalnego wymogu.

Znamienne jest, proszê pañstwa, stanowisko
Prokuratorii Generalnej, reprezentuj¹cej interesy
Skarbu Pañstwa w sprawach dotycz¹cych czêsto
miliardów czy setek milionów z³otych, która po-
piera zmianê tego absurdalnego przepisu, albo-
wiem jest to krzywdz¹ce dla stron postêpowania,
w tym równie¿ dla Skarbu Pañstwa.

Dlatego apelujê do pañstwa, ¿eby tê poprawkê
jednak uwzglêdniæ. Uwa¿am, ¿e ponad wszelkimi
podzia³ami politycznymi zmierza ona do usuniê-
cia regulacji o charakterze technicznym, która
prowadzi do absurdalnego pozbawienia mo¿noœci
obrony praw strony reprezentowanej przez pe³no-
mocników. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Piotr £ukasz

Andrzejewski chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do sprawo-
zdawców lub wnioskodawcy w zwi¹zku z przed-
stawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie pro-
jektu ustawy, a nastêpnie w przypadku odrzuce-
nia tego wniosku nad poprawkami wed³ug kolej-
noœci przepisów projektu.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, popartym przez
po³¹czone komisje, o odrzucenie projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych 43 g³osowa³o za, 46 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie poprawka, wnio-

sek.)
Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, wobec odrzucenia wniosku

o odrzucenie projektu ustawy przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami.

Poprawka pierwsza powoduje obligatoryjnoœæ
dorêczenia pism procesowych pomiêdzy profesjo-
nalnymi uczestnikami procesu, z tym ¿e nak³ada
obowi¹zek do³¹czenia dowodu dorêczenia drugiej
stronie do pisma procesowego wnoszonego do
s¹du.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych 57 g³osowa³o za, 30 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 38)

(Oklaski)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga powoduje… Nie, nie, przepra-

szam bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci ze zmianami wynika-
j¹cymi…

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, naprawdê bardzo proszê

o spokój.
…ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-

prawek oraz nad projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Wnioskodawcy proponuj¹, ¿eby Senat upo-
wa¿ni³ pana senatora Zbigniewa Cichonia do re-
prezentowania Senatu w dalszych pracach nad
projektem tej uchwa³y. (Oklaski)

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych 48 g³osowa³o za, 41 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy…
(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zaj¹c: Panowie, nie przeszka-

dzajcie, naprawdê!)
…ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-

wania cywilnego i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

80. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2011 r.
136 G³osowania

(senator Z. Cichoñ)



Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projek-
tem.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy nie wnios³y do niego poprawek. W zwi¹zku
z tym przyst¹pimy teraz do g³osowania nad projek-
tem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych zawartym w druku nr 1194S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania 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 Sej-
mu 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?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za, 34

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 40)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odzna-
czeniach.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu

ustawy nie wnios³y do niego poprawek. W zwi¹z-
ku z tym przystêpujemy teraz do g³osowania nad
projektem ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach zawartym w druku nr 1050S.

(Rozmowy na sali)
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-

wa¿ni³ pana senatora Stanis³awa Piotrowicza do
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sej-
mu 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?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 41)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o or-
derach i odznaczeniach i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa…
…Senat upowa¿ni³ pana senatora Stanis³awa

Piotrowicza do reprezentowania stanowiska Se-
natu w dalszych pracach nad tym projektem.

Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
(G³os z sali: Pani Marsza³ek, brawo!)
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

(Rozmowy na sali)
Informujê, ¿e porz¹dek obrad osiemdziesi¹tego

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. Oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
piêæ minut, a przedmiotem oœwiadczenia mog¹
byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu,
przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bê-
d¹cych…

(Rozmowy na sali)
…przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego po-

siedzenia Senatu. Marsza³ek odmówi przyjêcia
niewyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci nie
mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez se-
natora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym na
to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut. Nad oœwiad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza siê dys-
kusji.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os?
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Proszê senatora Rulewskiego o zabranie g³osu.
Piêæ minut…

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa informujê, ¿e byliœcie dzisiaj

okropni, naprawdê…
(G³os z sali: Pani Marsza³ek, ale…)
Jeszcze takiego posiedzenia nie by³o… Dziêku-

jê wszystkim pañstwu, którzy do koñca zachowali
umiarkowany spokój, jak równie¿…

Bardzo proszê.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marsza³ek, nie za-

bra³em z sob¹… Czy mogê prosiæ o… Ustêpujê…)
Czy pan w ogóle ustêpuje, czy ustêpuje w ko-

lejce?
(Senator Jan Rulewski: W kolejce ustêpujê.)
Dobrze. Komu pan ustêpuje, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Dwóm senatorom…)
(G³os z sali: W takim razie pan Zbigniew Szale-

niec…)
Nastêpny jest pan Zbigniew Szaleniec.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, mam proœbê. Je¿eli ktoœ

z pañstwa senatorów chce opuœciæ salê, to bardzo
proszê o uczynienie tego teraz.

(Rozmowy na sali)
Prowadz¹cemu obrady naprzeszkadzaliœcie,

w zwi¹zku z tym chocia¿ sami sobie nie przeszka-
dzajcie.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Czy mogê?)
Dziêkujê bardzo senatorom sekretarzom.
Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo!
Pragnê skierowaæ swoje oœwiadczenie do pani

minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary
Kudryckiej.

Szanowna Pani Minister!
Nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym przyjêta

ostatnio przez nasz parlament zmieni³a zasady
funkcjonowania wychowania fizycznego w szko-
³ach wy¿szych. Gwarancje w³aœciwej pozycji wy-
chowania fizycznego w procesie kszta³cenia mia³y
byæ, zgodnie z deklaracj¹ pani minister, uregulo-
wane stosownym rozporz¹dzeniem. Bardzo pro-
szê o informacjê, czy takie rozporz¹dzenie zosta³o
przygotowane w omawianym temacie, a je¿eli tak,
to o jakiej treœci. Z powa¿aniem, Zbigniew Szale-
niec. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Kto jest nastêpny?

(G³os z sali: Pan senator Kogut.)
Pan senator Stanis³aw Kogut. Prosimy o z³o¿e-

nie oœwiadczenia.
Bardzo proszê.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja?)
Tak.
(Senator Stanis³aw Kogut: Jeszcze dyskutowa-

³em…)
(G³os z sali: Nie ma co dyskutowaæ, tylko…)

Senator Stanis³aw Kogut:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Swoje oœwiadczenie kierujê do pana premiera.
Do³¹czam siê do rodaków z niepokojem odli-

czaj¹cych dni do inauguracji pi³karskich mi-
strzostw Europy, które maj¹ nast¹piæ ju¿ za nie-
ca³y rok. Mój niepokój wi¹¿e siê g³ównie ze stanem
technicznym polskiej infrastruktury, a zw³aszcza
dróg i autostrad. Opublikowany przez Najwy¿sz¹
Izbê Kontroli raport z dnia 16 maja bie¿¹cego roku
powinien sk³aniaæ do szybkiego wyci¹gania
wniosków. Z przywo³anego dokumentu wynika,
¿e znaczna czêœæ polskich dróg nie nadaje siê do
bezpiecznej jazdy, a niemal po³owa u¿ytkowa-
nych obecnie nawierzchni powinna byæ wymie-
niona. Nie lepiej ma siê sprawa z budow¹ tras
szybkiego ruchu i autostrad. Dziœ ju¿ wszyscy
wiedz¹, ¿e z zapowiadanych przez rz¹d inwestycji
nie uda siê wykonaæ nawet po³owy. Przed mistrzo-
stwami Europy nie zostanie oddane do u¿ytku
czternaœcie obiecywanych odcinków tras szybkie-
go ruchu i siedem zapowiadanych odcinków au-
tostrad okreœlanych jako kluczowe. Zaledwie
przed kilkoma dniami ucich³a burza wokó³ s³yn-
nego odcinka autostrady A2, budowanego przez
chiñsk¹ firmê Covec. Chcê dziœ zapytaæ, czy ktoœ
poniesie odpowiedzialnoœæ za fatalnie przeprowa-
dzon¹ procedurê wyboru azjatyckiego wykonaw-
cy i czy rzeczywiœcie uda siê, jak to premier okreœ-
li³, udostêpniæ w ca³oœci autostradê A2 na czas
zbli¿aj¹cych siê mistrzostw Europy.

Przy okazji chcê zapytaæ tak¿e o to, w jakim cza-
sie zostanie ukoñczony odcinek autostrady z Kra-
kowa, od Szarowa do Tarnowa i dalej do granicy
pañstwa. Czy brane jest pod uwagê przysz³oœciowe
rozwi¹zanie, zak³adaj¹ce rozwidlenie autostrady
na wysokoœci Brzeska i poprowadzenie jej do gra-
nicy po³udniowej, w kierunku Krynicy i Muszynki?
Wiemy, jak bardzo potrzebne jest to po³¹czenie za-
równo dla ruchu tranzytowego z po³udnia Polski
na pó³noc, jak te¿ dla rozwoju regionu S¹decczyz-
ny i po³udniowej Ma³opolski. Jeœli s¹ plany budo-
wy takiego po³¹czenia, to w jakim czasie nale¿a³o-
by oczekiwaæ rozpoczêcia inwestycji?

Panie Premierze, mam tak¿e nadziejê na to, ¿e
w najbli¿szych latach rozpocznie siê budowa szyb-
kiej kolei biegn¹cej od Krakowa w kierunku granicy
po³udniowej naszego kraju. Mam nadziejê, ¿e do-
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jrzewaj¹ca przez lata koncepcja budowy nowoczes-
nej i szybkiej kolei doczeka siê szybkiej realizacji.

Liczê na to, ¿e obecne lata, szczególnie wa¿ne
ze wzglêdu na dostêp do du¿ych dotacji unijnych,
nie zostan¹ zmarnowane i ¿e na inwestycje
zwi¹zane z infrastruktur¹ zostanie skierowana
szczególnie wzmo¿ona uwaga. Rz¹d zak³ada³ am-
bitne plany budowy dróg, autostrad i po³¹czeñ
kolejowych. Czêœæ tych planów, mimo ¿e nie zo-
stanie zrealizowana w zak³adanym czasie, czyli
przed mistrzostwami Europy, ma szansê realiza-
cji w nastêpnych latach. Potrzeba tylko wyci¹g-
n¹æ daleko id¹ce wnioski z obecnych opóŸnieñ,
z raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, a realizacjê in-
westycji drogowych, kolejowych i lotniczych nale-
¿y powierzyæ specjalistom maj¹cym wiedzê i w³a-
œciwe doœwiadczenie.

Moje drugie oœwiadczenie kierujê do pana mar-
sza³ka.

Szanowny Panie Marsza³ku!
Jestem za³o¿ycielem fundacji w dalekich od

Warszawy ma³opolskich Stró¿ach, zajmuj¹cej siê
osobami niepe³nosprawnymi. Staramy siê przy-
wróciæ im sprawnoœæ, optymizm i nadziejê. Funda-
cja za³o¿ona i wspierana przez przewodnicz¹cego
sekcji bran¿owej zwi¹zku „Solidarnoœæ”, a potem
senatora musi byæ poza wszelkimi podejrzeniami.
Ja jednak jestem realist¹ i zdajê sobie sprawê z te-
go, ¿e taka fundacja bêdzie przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania przeciwników politycznych
mojego zwi¹zku i partii, z któr¹ jestem zwi¹zany.
Rozumiem koniecznoœæ wyj¹tkowo dok³adnego
kontrolowania przez s³u¿by pañstwowe takich
w³aœnie jednostek, jednak¿e to, co siê dzia³o
w Stró¿ach w roku 2010 i w bie¿¹cym roku, prze-
kroczy³o wszelk¹ miarê. W fundacji goœciliœmy ju¿
kilkanaœcie ró¿nych kontroli, znaczna czêœæ pra-
cowników zamiast niepe³nosprawnymi zajmuje
siê kontroluj¹cymi, którzy po kilka razy kontroluj¹
to samo. Nie jest to ju¿ sprawdzanie prawid³owoœci
zarz¹dzania fundacj¹, lecz badanie wytrzyma³oœci
tej organizacji na kontrolowanie. Na razie skutecz-
nie znosimy lawinê kontroli, lecz nie wiem, jak d³u-
go nam siê to uda. Istniej¹ podstawy do obaw, ¿e
kontrole w koñcu doprowadz¹ nasz¹ fundacjê do
rujnacji. Obawiam siê tego i zwyczajnie, po ludzku
szkoda mi dzie³a, które s³u¿y ludziom.

Proszê pana marsza³ka o pomoc. Jako nasz re-
prezentant mo¿e pan zwróciæ siê do pana premiera,
by wp³yn¹³ na racjonalizacjê dzia³añ s³u¿b kontrol-
nych. Niech kontroluj¹, ile trzeba, ale, na mi³y Bóg,
nie siedemczydwadzieœcia razyczêœciej.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichosz. Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje oœwiadczenie kierujê do premiera Do-

nalda Tuska.
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do pana premiera w imieniu rolni-

ków zbulwersowanych publikacjami na temat opi-
sywanego w mediach udzia³u ministra Marka Sa-
wickiego w specyficznie rozumianych akcjach pro-
mocyjnych przedsiêwziêæ biznesowych realizowa-
nych przez podmioty gospodarcze zwi¹zane
z cz³onkami jego rodziny. Nie kwestionuj¹c szla-
chetnych – byæ mo¿e – pobudek, jakimi móg³ siê
kierowaæ pan minister, gdy wspiera³ rynek probio-
tyków w Polsce, chcia³bym siê jednak dowiedzieæ
czegoœ wiêcej na temat etycznej strony jego zaan-
ga¿owania we wspieranie miêdzy innymi dzia³añ
spó³ek Bio-World, w której w³adzach zasiada jego
córka, oraz Sawimed, w której w³adzach zasiada³y,
wed³ug informacji medialnych, jego ¿ona i córka.

Czy prawd¹ jest, ¿e minister Sawicki anga¿o-
wa³ siê we wsparcie dzia³alnoœci Sawimedu,
w tym w nabycie przez ni¹ nieruchomoœci w gmi-
nie Repki, a tak¿e pozyskanie œrodków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Mazowieckiego? Czy prawd¹ jest te¿, ¿e po-
stêpowanie w sprawie aktywnoœci tej spó³ki pro-
wadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czy ho-
norowy patronat ministra Sawickiego nad I Miê-
dzynarodowym Kongresem Grupy SCD Probio-
tics w lipcu 2011 r. oraz nad ubieg³oroczn¹ konfe-
rencj¹ „Mikroorganizmy dla wspó³czesnego rolni-
ctwa” ma zwi¹zek z rol¹ w ich organizacji spó³ki
Bio-World oraz córki pana ministra?

Panie Premierze, du¿o s³yszymy o podnoszeniu
standardów moralnych oraz o wiêkszej transpa-
rentnoœci kontaktów administracji pañstwowej
i biznesu. Tymczasem ostatnie enuncjacje praso-
we na temat dzia³alnoœci ministra pana rz¹du
musz¹ budziæ zrozumia³e w¹tpliwoœci i niepokój,
zw³aszcza wœród elektoratu wiejskiego, który za
moim poœrednictwem zadaje pytanie: czy mini-
ster Sawicki jedynie obiektywnie wspiera jedn¹
z bran¿, czy ju¿ zajmuje siê lobbingiem w bardzo
w¹sko pojmowanym partykularnym interesie
swoich bliskich? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do ministra finansów,

pana Jacka Rostowskiego.
Podczas debaty w Senacie nad bud¿etem pañ-

stwa na 2011 r., wskutek zg³oszonych przeze mnie
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poprawek w czêœci dotycz¹cej planu finansowego
Funduszu Pracy, z³o¿y³ pan publicznie obietnicê
uruchomienia, w razie potrzeby, zamro¿onych nañ
œrodków finansowych w trakcie roku bud¿etowego.
Jest oczywiste, ¿e mo¿e to nast¹piæ jedynie na uza-
sadniony wniosek ministra pracy i polityki spo³ecz-
nej. Podczas tej¿e debaty parlament przyj¹³ równie¿,
¿estanbezrobocianakoniec2011r.wyniesie9,9%.

Minê³o pó³ roku od realizacji proponowanego
przez rz¹d bud¿etu. Sytuacja w zakresie ustawo-
wych postanowieñ nie pozwala na realizacjê wy-
znaczonych zadañ. Co do z³o¿onej obietnicy – za-
istnia³y warunki do jej spe³nienia. Wprawdzie
bezrobocie w Polsce maleje od pocz¹tku roku, od
poziomu 12,7%, ale nadal przekracza stan alar-
mowy 11%. Liczne prognozy, na przyk³ad GUS,
wskazuj¹ zaœ, ¿e nie osi¹gnie siê zapowiadanego
ustaw¹ bud¿etow¹ stanu – na koniec maja stopa
bezrobocia wynosi³a 12,2%. Po³owa bezrobotnych
to obywatele, którzy bezskutecznie poszukuj¹
pracy od ponad roku. Co czwarty absolwent szkó³
œrednich i wy¿szych pozostaje bez pracy. Wieœ za-
ludnia siê bezrobotnymi, dla których nawet jeœli
s¹ miejsca pracy, to i tak nie mo¿na z nich korzy-
staæ ze wzglêdu na brak pomocy publicznej. Nie
spe³niaj¹ siê tak¿e oczekiwania niektórych polity-
ków, którzy w emigracji zarobkowej, zw³aszcza do
Niemiec, upatrywali rozwi¹zanie polskich proble-
mów gospodarczych. Nie spe³niaj¹ siê te¿ rachu-
by obliczone na nastanie sezonowego o¿ywienia
gospodarczego. Z pewnoœci¹ w lipcu do urzêdów
pracy zg³osi siê nowa fala absolwentów szkó³ œre-
dnich i wy¿szych i obecny stan ulegnie pogorsze-
niu, gdy¿ popyt na pracê nie roœnie.

Stan ten powoduje, ¿e wielu ludzi do³¹cza do
kolejki dla oczekuj¹cych pomocy spo³ecznej, któ-
rej bud¿et jest jeszcze bardziej deficytowy.
W moim okrêgu wyborczym wynosi on 1000 z³ na
miesi¹c na trzydzieœci do czterdziestu œrodowisk
dotkniêtych dysfunkcjami, w tym bezrobociem.
Rodzi siê uzasadniona krytyka tego stanu rzeczy
wœród pracodawców, którzy nie ukrywaj¹, ¿e od-
prowadzone przez nich œrodki na Fundusz Pracy
sta³y siê de facto podatkiem. Wielu z nich dekla-
ruje zwolnienia z pracy.

Coraz czêœciej opinia zagraniczna w pozosta³ych
pañstwach Unii Europejskiej krytykuje Polskê za
eksport problemów zwi¹zanych z utrzymuj¹cym
siê od lat wysokim bezrobociem. Emigruj¹cy staj¹
siê ofiarami niewybrednych ataków, a „polski hyd-
raulik” staje siê antytez¹ dynamicznej gospodarki.

Jednoczeœnie dane wskazuj¹, ¿e pomyœlnie re-
alizowane s¹ za³o¿enia bud¿etu w zakresie wp³y-
wów i wydatków pañstwa, w tym Funduszu Pra-
cy. Jak wiadomo, minister pracy i polityki spo³e-
cznej dwukrotnie wystêpowa³ z wnioskami o uru-
chomienie zamro¿onych œrodków znajduj¹cych
siê na koncie Funduszu Pracy.

To, co obserwujê na moich dy¿urach w powia-
tach odleg³ych od stolicy, dowodzi, ¿e praktycznie
wiêkszoœæ skromnych œrodków na aktywne formy
zwalczania b¹dŸ ograniczania bezrobocia, takich
jak sta¿e, pomoc na przyuczenie m³odocianych do
zawodu, na podjêcie samodzielnej dzia³alnoœci
gospodarczej czy na pomoc publiczn¹, wyczerpa-
³a siê. Powiatowe urzêdy pracy w oczekiwaniu na
zwolnienie œrodków przygotowa³y misterne plany
z wysok¹ prognoz¹ trwa³ego zatrudnienia – Sêpól-
no Krajeñskie, Mogilno, Bydgoszcz. S¹ to progra-
my, które w dwójnasób mog³yby generowaæ wszy-
stkie wp³ywy do bud¿etu, nie tylko pañstwowego.

Panie Ministrze, w swoim wyst¹pieniu mówi³
pan, ¿e gromadzimy w bud¿ecie œrodki na ciê¿sze
czasy. Te ciê¿kie czasy ju¿ nadesz³y.

Sk³adaj¹c to oœwiadczenie, oczekujê pañskiej re-
akcji uwzglêdniaj¹cej zasadê odpowiedzialnoœci
tak¿e parlamentarzystów za stan rynku pracy
w Polsce, albowiem konstytucja w art. 65 ust. 5 po-
stanawia: „w³adze publiczne prowadz¹ politykê
zmierzaj¹c¹ do pe³nego, produktywnego zatrudnie-
nia poprzez realizowanie programów zwalczania
bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie pora-
dnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicz-
nych i prac interwencyjnych”. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Swoje oœwiadczenie kierujê do pana Andrzeja

Kraszewskiego, ministra œrodowiska.
Kilka miesiêcy temu, inspirowany przez

zbulwersowanych mieszkañców miasta Bo-
chni, zwróci³em siê do pana ministra z proœb¹
o zainteresowanie siê miejskimi planami two-
rzonego rzekomo parku rodzinnego „Uzbornia”
na szczycie zalesionego wzniesienia Uzbornia.
Zosta³em jednak zlekcewa¿ony i odes³any do
w³adz miejskich, które zamierzaj¹ realizowaæ
inwestycjê.

Pragnê wspomnieæ, ¿e w rzeczywistoœci lasek
stanowi¹cy cenny obiekt przyrodniczy tak pod
wzglêdem krajobrazowym, jak i pod wzglêdem flo-
ry i fauny, zostanie zdewastowany po to, by wybu-
dowaæ tam szereg boisk, parkingów, trybun i obie-
któw gastronomicznych oraz innych. Wyciêtych
zostanie ponad tysi¹c drzew. Projekt zawiera sze-
reg powa¿nych b³êdów architektonicznych, o któ-
rych, z uwagi na ich wieloœæ oraz ograniczone mo¿-
liwoœci czasowe, nie mogê teraz omówiæ, chocia¿
dysponujê krytycznymi uwagami architektów
i specjalistów od architektury krajobrazu. Trudno
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oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e architekt projektowa³ ten
park tak, jakby znajdowa³ siê on na terenie p³as-
kim, bez znajomoœci ukszta³towania terenu i walo-
rów tego miejsca. Dawno ju¿ minê³y czasy, gdy
projektowanie zaczyna³o siê od wjazdu buldo¿erów
i wyrównywania wszystkiego, co napotyka³y.

Na œwiecie mo¿na zaobserwowaæ ci¹g³y wzrost
kultury projektowania architektonicznego i urba-
nistycznego, która objawia siê poszanowaniem za-
stanego miejsca. Nieraz nawet na si³ê szuka siê
zwi¹zku z histori¹, tradycj¹, aby nadaæ sens i ci¹g-
³oœæ nowo projektowanemu przedsiêwziêciu. No-
wa tkanka umiejêtnie wpleciona w istniej¹c¹ prze-
strzeñ podnosi tylko atrakcyjnoœæ tego miejsca
i wyró¿nia je spoœród innych, stanowi genius loci.
W¹tpliwe jest, aby przed tym tak niebagatelnym
przedsiêwziêciem by³y robione jakiekolwiek anali-
zy, które s¹ istotnymi wytycznymi do powstania
projektu – czy to analizy krajobrazowe, bior¹ce pod
uwagê nie tylko samo wzgórze, lecz tak¿e tereny
przyleg³e do miasta; czy to analizy widokowe, po-
zwalaj¹ce na wytyczenie pawilonu z tarasem wido-
kowym; czy to analizy funkcjonalne, uwzglêdnia-
j¹ce zapotrzebowanie mieszkañców Bochni i tury-
stów na powstanie konkretnych obiektów; czy te¿
analizy komunikacji pieszej, gdy¿ dla wielu osób
jest to droga do pracy lub szko³y. Czy aby w ten
sposób powsta³ projekt dedykowany miastu, czy
te¿ mo¿e dla idei? Trzeba zwróciæ uwagê na to, aby
nie sta³o siê tak, jak z krakowskim „Kryszta³em” –
piêkna idea, fontanny na rynku g³ównym, a po-
wsta³o krakowskim straszyd³o.

Trzeba uczyniæ wszystko, aby nie dopuœciæ do bez-
powrotnego zniszczenia tego wspania³ego miejsca,
jakim jest lasek Uzbornia, aby za kilka lat nikt nie
zarzuci³ tego, ¿e lata 2011–2012 by³y latami, kiedy
projektowanie zaczyna³o siê od masowego wycina-
nia drzew i wjazdu buldo¿erów. W zwi¹zku z tym
ponownie zwracam siê do pana ministra z proœb¹
o zainteresowanie siê przedsiêwziêciem, o zbadanie
prawid³owoœci programu, jego zasadnoœci i prze-
jrzystoœci, a w szczególnoœci o ochronê œrodowiska
naturalnego. Brak zainteresowania spraw¹ ze stro-
ny ministerstwa odpowiedzialnego za ochronê œro-
dowiska i odsy³anie do w³adz samorz¹dowych ja ja-
ko prawnik bêdê traktowa³ w kategoriach niedo-
pe³nienia obowi¹zków. Liczê na zrozumienie pro-
blemu mieszkañców Bochni i zainteresowanie siê
spraw¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
No i na tym koñczymy dzisiaj… Aha, jeszcze?
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Jeszcze ja.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowna Pani

Senator! Panie Senatorze!
Swoje oœwiadczenie kierujê do ministra infra-

struktury, pana ministra Cezarego Grabarczyka.
Chcia³bym w tym oœwiadczeniu poprzeæ wniosek
burmistrza Rucianego-Nidy, który na podstawie
art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” wnosi o nieodp³atne przekazanie
dzia³ki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym
75/47 i 75/23, po³o¿onej w Rucianem-Nidzie.

Gmina Ruciane-Nida realizuje miêdzy innymi
zadania w³asne dotycz¹ce gminnych ulic i organi-
zacji ruchu – chodzi o ustawê o samorz¹dzie
gminnym – i niezbêdne jest pozyskanie terenu
przy ulicy Dworcowej w Rucianem–Nidzie z prze-
znaczeniem na urz¹dzenie parkingów dla pojaz-
dów samochodowych w ci¹gu drogi krajowej.
Przekazanie dzia³ki gruntu oznaczonej numerem
geodezyjnym 75/47 umo¿liwi poprawê zagospo-
darowania przestrzennego obszaru po³o¿onego
przy ulicy Dworcowej w Rucianem-Nidzie i stwo-
rzy miejsca parkingowe dla klientów dworca kole-
jowego, a przekazanie dzia³ki gruntu oznaczonej
numerem 75/23 umo¿liwi urz¹dzenie parkingu
przy cmentarzu komunalnym. Obecnie przy tym
cmentarzu nie ma ¿adnego parkingu.

W odpowiedzi na z³o¿ony wniosek PKP SA Oddzia³
Zagospodarowania Nieruchomoœciami w Gdañsku
poinformowa³, ¿e w obecnej chwili nie ma mo¿liwoœci
nieodp³atnego przekazania tych¿e dzia³ek. Ja
chcia³bymzapytaæ, czys¹ innechwile,bardziej sprzy-
jaj¹ce. Mo¿e bêd¹ chwile, kiedy PKP rzeczywiœcie
przeka¿e te nieruchomoœci samorz¹dowi Rucianego-
-Nidy? PKP pisze dalej, ¿e w najbli¿szym czasie zosta-
nie og³oszony przetarg nieograniczony na sprzeda¿
przedmiotowych dzia³ek. W przypadku braku zainte-
resowania ich nabyciem po trzecim przetargu bêd¹
mo¿liwoœci przejêcia tych nieruchomoœci przez Urz¹d
Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

Chcia³bym prosiæ pana ministra, by te wskaza-
ne przeze mnie, wskazane przez burmistrza Ru-
cianego Nidy nieruchomoœci zosta³y przekazane
samorz¹dowi nieodp³atnie, po to by je zagospoda-
rowa³, przeznaczy³ na cel, o którym tutaj mówi-
³em. Dziêkuj¹ bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Na tym koñczymy dzisiejsze posiedzenie.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + - + + + - - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + ? + + + ? + + + - - + ? + + + +
7 R.J. Bender ? + + + + + + + - + + + - - + ? + + + ?
8 J. Bergier + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + - - - ? + - + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
11 B.M. Borusewicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko + - - - + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + # + + - + + + - - + ? + . + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + - + + + - . . . + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
17 W. Cimoszewicz + - ? - + + - + + + + + + + + + ? + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
19 W. Dajczak ? + + + + + + + - + + + - - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
22 J. Duda . - - - - + - + + + + + + + + + + + . +
23 S. Gogacz + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
24 S.A. Gorczyca . - + - + + - + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . - + - + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
27 M.T. Grubski + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
30 A.S. Grzyb + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
32 S.A. Iwan + - - - ? + - + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
34 S. Jurcewicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta ? + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
37 L. Kieres + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
40 P. Klimowicz - + + ? + + ? + - + + + - - + + + + + +
41 R. Knosala + - + - + + - + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
43 M. Konopka + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
45 S. Kowalski + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + - - - ? + - + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk + . - - - + - + + + + + + + + + + + + +
50 K. Majkowski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + - + + + - - + + + + + +
52 Z.H. Meres + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak . - - - - + - + + + + + . . + + + + + .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 A. Misio³ek + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech . - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl ? + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
61 A. Owczarek + - - # - + - + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + - - - - + - + + + + + + + + + + . + +
68 K.M. Piesiewicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + .
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
71 J.W. Rachoñ + - + - + + - + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
74 J. Rotnicka + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + - + - + + ? + + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka ? + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
78 J. Sepio³ ? - - - - + - + + + + + + + . + + + + +
79 W. Sidorowicz + - - - - + - + + + + + + + + + + + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + - + + + - - + ? + + + +
81 W. Skurkiewicz ? + + + + + + + - + + + - - + ? + # + +
82 E.S. Smulewicz + - - - # + # + + + + + + + + + + + + +
83 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 86 89 90 90 91 91 91 90 91 91 91 91 90 90 90 91 92 90 91 90
Za 77 39 46 39 44 90 40 90 53 91 91 91 52 53 90 58 91 89 91 89
Przeciw 1 50 43 49 42 0 48 0 37 0 0 0 38 37 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 8 0 1 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
2 M. Adamczak + + + - + + + + + + + + + + + + + ? - +
3 P.£. Andrzejewski + + + - + + + . + + + - ? + + + - + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + - + + + + + + + + + + + + + ? - +
6 G.P. Banaœ + + + - + + + + + + + + + + + + - + + -
7 R.J. Bender + + . - + + + + + + + - - + ? + - + + -
8 J. Bergier + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
9 S. Bisztyga + + + . + + + + + + + + . + + + . # - +

10 P.J. B³aszczyk + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
11 B.M. Borusewicz + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
12 B. Borys-Damiêcka + + + - + + + + + + + + + + + + + + - +
13 M.L. Boszko + + + ? + + + + + + + + + + + + ? + ? +
14 J.M. Chróœcikowski + + + - + + + + + + + - - + # + - + + -
15 Z.J. Cichoñ + + . - + + + + + + + + - + + + - + + -
16 L. Cichosz + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
19 W. Dajczak + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
20 W.J. Dobkowski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
21 J. Dobrzyñski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + .
22 J. Duda + + + - + + + + + + + + + + . + + + - +
23 S. Gogacz + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
24 S.A. Gorczyca + + + - + + + + . + + + + + + + + - - +
25 R.J. Górecki + + + - + + + + + + + + + + + + - + + .
26 H. Górski + + ? - + + + + + + + - - + + + - + + -
27 M.T. Grubski + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
28 P.A. Gruszczyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 T.J. Gruszka + + + - + + + + + + + - - + + + - + + +
30 A.S. Grzyb + + + - + + + + + + + + + + + + + - - ?
31 W.L. Idczak + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
32 S.A. Iwan + + + - + + + + + + + + + + + + - + - +
33 K. Jaworski + + + - + + + + + + . - - + # . - + + -
34 S. Jurcewicz + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
35 P.M. Kaleta + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
36 S. Karczewski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
37 L. Kieres + + + - + + + + + + + + + + + + + - - ?
38 K.M. Kleina + + + - + + + + + + + + + + + + + - - .
39 M. Klima + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
40 P. Klimowicz + + + ? + + + + + + + - - ? + + - + + +
41 R. Knosala + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
43 M. Konopka + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
44 B.J. Korfanty + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
45 S. Kowalski + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
46 N.J. Krajczy + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
50 K. Majkowski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
51 A. Massalski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
52 Z.H. Meres + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
53 T. Misiak + + + - + + + + + + + + . + . + + + - +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 A. Misio³ek + + + - + + + + . + + + + + + + + + - +
55 A.A. Motyczka + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
56 R.K. Muchacki + + + - + + + + + + + + + + + + + + - +
57 I. Niewiarowski + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
58 M. Ok³a + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
59 J. Olech + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
60 W.Z. Ortyl + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
61 A. Owczarek + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
63 B.J. Paszkowski + + + - + + + + + + + - # + + + - + + -
64 Z.M. Paw³owicz + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
65 A. Person + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + - # + + + + + + + + + + + - - - +
68 K.M. Piesiewicz + + + - + + + + + + + + + + + + - + + +
69 S. Piotrowicz + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
70 Z.S. Pupa + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
71 J.W. Rachoñ + + + - + + + + + + + + + + + + + + - .
72 M.D. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + .
74 J. Rotnicka + + + - + + + + + + + + + + + + + ? - #
75 J. Rulewski + + + - + + + + + + + + + + + + + - + +
76 C.W. Ryszka + ? ? - + + + + + + + - - + + + - + + -
77 S. Sadowski + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
78 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + - - +
79 W. Sidorowicz + + + - + + + + + + + + + + + + + - - +
80 T.W. Skorupa + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
81 W. Skurkiewicz + + + - + + + + + + + - - + + + - + + -
82 E.S. Smulewicz + + + - + + + + + + + + + + + + - + + +
83 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 90 91 92 92 92 91 90 92 91 92 89 92 90 91 91 92 91 86
Za 92 91 88 2 91 92 92 91 90 92 91 56 52 91 86 91 43 57 48 49
Przeciw 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 36 35 0 1 0 46 30 41 34
Wstrzyma³o siê 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 4 2 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1
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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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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 86
Za 86
Przeciw 0
Wstrzyma³o siê 0
Nie g³osowa³o 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 80. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
Nowelizacja, nad któr¹ dyskutujemy w tym momencie, odnosi siê przede wszystkim do programu „Ro-

dzina na swoim”. Ów program dop³at ma byæ zakoñczony do 31 grudnia 2012 r. Ograniczenie deficytu fi-
nansów publicznych, które jest jednym z naszych g³ównych zadañ na najbli¿sz¹ przysz³oœæ, spowoduje
stopniowe ograniczenie wydatków bud¿etowych z tytu³u dop³at do oprocentowania kredytu i to na prze-
strzeni dziewiêciu lat.

Nowela zak³ada tak¿e zmniejszenie wspó³czynnika kszta³tuj¹cego poziom limitu cen mieszkañ kwalifi-
kuj¹cego dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objêcia finansowym wsparciem. Okreœla
maksymalny wiek kredytobiorcy na poziomie 35 lat. Poszerza grupy osób uprawnionych do zawarcia
umowy o kredyt preferencyjny o ma³¿onków rodzeñstwa kredytobiorcy docelowego. Okreœla na 50 m2

maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego, na który udzielony mo¿e byæ kredyt preferen-
cyjny dla osoby samotnej. Wreszcie wskazane zostaje, i¿ kredyt preferencyjny mo¿e byæ udzielony wy-
³¹cznie na zakup mieszkania lub budowê domu znajduj¹cego siê na terytorium Polski.

Zmienione przepisy wprowadzaj¹ tak¿e dwa dodatkowe przypadki, w których zaprzestane ma byæ sto-
sowanie dop³at. Pierwszy to uzyskanie w trakcie stosowania dop³aty prawa do innego lokalu lub domu,
z wyj¹tkiem nabycia ich w drodze spadku. Drugi przypadek to zmiana sposobu u¿ytkowania lokalu –
przeznaczenie go na cele inne ni¿ zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, u Ÿróde³ nowelizacji, któr¹ omawiamy w tej chwili stoi wspomniana ju¿
przeze mnie troska o ograniczenie deficytu finansów publicznych. Chodzi tak¿e o usprawnienie dotych-
czas funkcjonuj¹cych mechanizmów programu „Rodzina na swoim”. S¹ to kwestie niezmiernie istotne
i konieczne do uregulowania, a przedstawione rozwi¹zania zmierzaj¹ w dobrym kierunku i warte s¹ przy-
jêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Ustawa co do zasady spe³nia swoje za³o¿enia, a banki komercyjne, id¹c w kierunku zwiêkszenia kon-
kurencyjnoœci, dostosowa³y swoje rozwi¹zania dotycz¹ce kredytów hipotecznych do podobnego pozio-
mu, co jest niew¹tpliwie poœrednim sukcesem tej regulacji.

Zastrze¿enia mo¿e budziæ proponowana zmiana, która ogranicza osobom samotnym mo¿liwoœæ udzie-
lenia kredytu na preferencyjnych warunkach, je¿eli nabywaj¹ mieszkanie o powierzchni powy¿ej 50 m2.
Po pierwsze, wprowadzamy pewien stopieñ uprzywilejowania, który niekoniecznie jest s³uszny. Po dru-
gie, doœwiadczenie ¿yciowe i analiza rynku nieruchomoœci jasno wskazuje, ¿e wiêkszoœæ mieszkañ dwu-
pokojowych ma powierzchniê od 50 do 60 m2. Je¿eli nie chcemy, aby te osoby zosta³y skazane na zakup
tak zwanych kawalerek, to warto by³oby podnieœæ tê granicê na przyk³ad do 59 m2, co zniwelowa³oby ten
problem i jednoczeœnie oddali³oby zarzuty o dyskryminacjê i nierównoœæ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odnosz¹c siê do nowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu

w³asnego mieszkania zawartej w druku nr 1250, pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na istotne w mojej
ocenie zmiany przepisów.

Program „Rodzina na swoim” funkcjonuje na mocy ustawy z wrzeœnia 2006 r. Z programu tego korzy-
staj¹ ma³¿eñstwa i osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci. Program „Rodzina na swoim” jest tylko jednym
z programów wspieraj¹cych mieszkalnictwo. W dokumencie rz¹dowym z 2010 r. „G³ówne problemy, cele
i kierunki programu wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” zapowiedziano lik-
widacjê tej formy wsparcia. W styczniu 2011 r. rz¹d przyj¹³ projekt zmian w tej ustawie. Jego celem jest
miêdzy innymi wygaszenie tego programu dop³at z dniem 31 grudnia 2012 r. z zachowaniem praw naby-
tych.

Uchwalona ustawa zak³ada miêdzy innymi obni¿enie ceny mieszkania, na kupno którego mo¿na do-
staæ dop³atê – zmniejszenie z 1,4 do 1,0 wartoœci mno¿nika, który okreœla limit ceny mieszkania, do której
mo¿na dostaæ dop³atê na rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 na rynku wtórnym. Dziêki nowelizacji
z ustawy bêd¹ mog³y skorzystaæ tak¿e osoby samotne, a w ich przypadku przepisy ustawy bêd¹ dotyczyæ
mieszkañ o powierzchni do 50 m2. Poszerzono grupê osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt dla
kredytobiorcy docelowego o ma³¿onków jego rodzeñstwa. Okreœlono te¿ maksymalny wiek kredytobiorcy
na poziomie 35 lat.

Ustawa wprowadza zmiany porz¹dkuj¹ce i doprecyzowuj¹ce warunki stosowania dop³at dostosowu-
j¹c brzmienie tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uzyskiwanego
w spó³dzielni mieszkaniowej, a funkcjonuj¹cego w polskim systemie prawnym. Ustawa wprowadza te¿
dwa przypadki, w których zaprzestaje siê stosowania dop³at, mianowicie: je¿eli w okresie stosowania do-
p³at uzyska siê prawo w³asnoœci albo wspó³w³asnoœci do innego lokalu mieszkalnego lub budynku miesz-
kalnego lub spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu w ca³oœci lub czêœci, którego przedmiotem
jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z wy³¹czeniem nabycia tych praw w drodze spadku
oraz dokonanie zmiany sposobu u¿ytkowania na cele inne ni¿ zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszka-
niowych.

Wed³ug szacunków Ministerstwa Infrastruktury z paŸdziernika 2010 r. w ramach programu udzielono
ponad siedemdziesi¹t jeden tysiêcy kredytów na kwotê 12 miliardów z³. Resort szacuje te¿, ¿e z koñcem
programu w 2012 r. liczba udzielonych w nim kredytów powinna wynosiæ od stu dziesiêciu tysiêcy do stu
trzydziestu tysiêcy. Pañstwo ponosi znaczne koszty z tytu³u dop³at do oprocentowania kredytów prefe-
rencyjnych.

Wprowadzone zmiany spowoduj¹ zmniejszenie wydatków bud¿etowych i s¹ te¿ realizacj¹ dokumentu
rz¹dowego, o którym wspomnia³em wczeœniej. W dokumencie tym zapowiedziano równie¿, ¿e wraz z wy-
gaszeniem programu „Rodzina na swoim” bêd¹ kontynuowane projekty zwi¹zane miêdzy innymi z syste-
mem docelowego nabywania w³asnoœci przez najem, co powinno zapewniæ spójn¹ i d³ugotrwa³¹ politykê
mieszkaniow¹ pañstwa, której celem by³oby zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych spo³eczeñstwa
i uwzglêdnianie zró¿nicowanych mo¿liwoœci finansowych i sytuacji mieszkaniowej obywateli.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa zmienia zasady realizacji programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na

swoim” miêdzy innymi poprzez: zmniejszenie mno¿nika kszta³tuj¹cego poziom limitu cenowo-kosztowe-
go, uprawniaj¹cego do skorzystania z dop³at do oprocentowania kredytów preferencyjnych, okreœlenie
maksymalnego wieku kredytobiorcy na trzydzieœci piêæ lat, ograniczenie przyjmowania wniosków
o udzielenie kredytów preferencyjnych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Proponowane rozwi¹zania maj¹ stanowiæ bodziec do lepszego oddzia³ywania programu na rynek po-
da¿owy, sprzyjaj¹c o¿ywieniu rynku mieszkaniowego w segmencie mieszkañ w³asnoœciowych w okresie
odczuwalnego os³abienia koniunktury na rynku nieruchomoœci. Drugim istotnym efektem wdro¿enia
proponowanych zmian bêdzie stopniowe ograniczanie wydatków bud¿etowych z tytu³u dop³at do opro-
centowania kredytów preferencyjnych, jako element nieodzownych dzia³añ zwi¹zanych z koniecznoœci¹
ograniczenia deficytu finansów publicznych, przy jednoczesnym stymulowaniu efektywnoœci wykorzy-
stania finansowego wsparcia w docelowej grupie beneficjentów.

Zaproponowane w projekcie nowelizacji g³ówne zmiany o charakterze systemowym, przewiduj¹
w szczególnoœci:

— zmniejszenie wspó³czynnika kszta³tuj¹cego poziom limitu cenowo-kosztowego kwalifikuj¹cego nie-
ruchomoœæ do objêcia finansowym wsparciem z 1,4 do 1,1;

— okreœlenie maksymalnego wieku docelowego kredytobiorcy, to jest ka¿dego z ma³¿onków, osoby sa-
motnie wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko, na poziomie trzydziestu piêciu lat;

— wy³¹czenie mo¿liwoœci finansowania kredytem preferencyjnym transakcji mieszkaniowych realizo-
wanych na wtórnym rynku nieruchomoœci;

— przyjmowanie wniosków o kredyty preferencyjne do dnia 31 grudnia 2012 r.
Ponadto projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie szeregu zmian uzupe³niaj¹cych o charakterze

porz¹dkuj¹cym i doprecyzowuj¹cym warunki stosowania dop³at. Zak³ada siê w tym zakresie:
— uzupe³nienie definicji kredytu preferencyjnego o zastrze¿enie przeznaczenia kredytu na zaspokoje-

nie w³asnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy, to jest beneficjenta dop³at;
— poszerzenie katalogu osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny, w celu uzys-

kania przez docelowego kredytobiorcê zdolnoœci kredytowej, o ma³¿onków rodzeñstwa docelowego kre-
dytobiorcy;

— okreœlenie dwóch rodzajów nieruchomoœci, to jest lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
mog¹cych powstaæ w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych, z wy³¹czeniem monta¿u, remontu
i rozbiórki obiektu budowlanego, dotycz¹cych budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym
przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ lub domu je-
dnorodzinnego;

— okreœlenie przypadków, w których zaprzestaje siê stosowania dop³at, to jest: uzyskanie przez doce-
lowego kredytobiorcê w okresie stosowania dop³at prawa w³asnoœci lub wspó³w³asnoœci innego lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu w ca³oœci
lub w czêœci, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; dop³aty by³yby na-
dal udzielane w przypadku nabycia tych praw w drodze spadku, dokonanie przez docelowego kredyto-
biorcê w okresie stosowania dop³at zmiany sposobu u¿ytkowania kredytowanego lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, przeznaczenie go na cele inne ni¿ zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszka-
niowych;

— inne zmiany o charakterze formalnoprawnym: doprecyzowanie rodzaju nieruchomoœci, jakiej w³a-
œcicielem nie mo¿e byæ docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego, to jest
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego z wy³¹czeniem domu jednorodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego, na nabycie lub budowê którego docelowy kredytobiorca zaci¹ga kredyt preferencyjny, doprecy-
zowanie rodzaju tytu³u prawnego, jakiego podmiotem nie mo¿e byæ docelowy kredytobiorca w dniu za-
warcia umowy kredytu preferencyjnego, to jest spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, w tym
udzia³u we wspó³w³asnoœci tego prawa, którego przedmiotem jest dom jednorodzinny lub lokal mieszkal-
ny, dostosowanie funkcjonuj¹cego w obecnie obowi¹zuj¹cej treœci ustawy brzmienia tytu³u prawnego do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uzyskiwanego w spó³dzielni mieszkaniowej do faktycz-
nie funkcjonuj¹cego w polskim systemie prawnym – w zwi¹zku z uchyleniem przepisów ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych dotycz¹cych budowania w celu ustanowienia na rzecz cz³onków
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu.
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Przedstawione w projekcie nowelizacji propozycje zmian ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania bêd¹ oddzia³ywaæ zarówno na stronê popyto-
w¹, jak i na stronê poda¿ow¹ rynku nieruchomoœci mieszkaniowych, a tak¿e na podmioty sektora insty-
tucji ustawowo upowa¿nionych do udzielania kredytów, obs³uguj¹cych ten rynek.

Proponowana regulacja w zakresie koncentracji programu na rynku pierwotnym nieruchomoœci mie-
szkaniowych bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na poziom zatrudnienia w bran¿y budowlanej oraz bran¿ach
powi¹zanych, co bêdzie sprzyja³o ograniczeniu poziomu wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ zasi³ków dla
bezrobotnych. Spowoduje wzrost liczby osób bezpoœrednio zatrudnionych przy realizacji inwestycji mie-
szkaniowych zarówno w segmencie budownictwa deweloperskiego, jak równie¿ indywidualnego budo-
wnictwa mieszkaniowego. Wp³ynie tak¿e na utrzymanie lub wzrost zatrudnienia w bran¿ach œciœle po-
wi¹zanych z mieszkalnictwem, takich jak produkcja materia³ów budowlanych, produkcja artyku³ów wy-
koñczeniowych i wyposa¿enia wnêtrz, handel wyrobami budowlanymi i artyku³ami wyposa¿enia wnêtrz.

Projektowana nowelizacja bêdzie mia³a równie¿ pozytywny wp³yw na konkurencyjnoœæ gospodarki
i przedsiêbiorstw. Wp³yw ten bêdzie siê wyra¿a³ przede wszystkim w zwiêkszeniu mo¿liwoœci inwestycyj-
nych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na pierwotnym rynku mieszkaniowym, deweloperzy czy przedsiêbior-
stwa wykonawcze, oraz przedsiêbiorstw powi¹zanych z bran¿¹ budowlan¹, produkcja i sprzeda¿ mate-
ria³ów budowlanych, produkcja i sprzeda¿ artyku³ów wykoñczenia wnêtrz i gospodarstwa domowego.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Ustawa nowelizuj¹ca ustawê o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania przy-
nosi szereg zmian, wywieraj¹cych istotny wp³yw na funkcjonowanie programu dop³at do oprocentowania
kredytów preferencyjnych. Zmiany te maj¹ w przewa¿aj¹cej mierze na celu zmniejszenie obci¹¿enia bu-
d¿etu pañstwa poprzez wprowadzenie ograniczeñ w dostêpie do rzeczonych dop³at.

Projektodawca dokona³ ingerencji niemal we wszystkie kluczowe parametry decyduj¹ce o przyznaniu
dop³aty. Ju¿ na wstêpie mo¿emy dostrzec, ¿e obni¿ono wskaŸnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2

powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych. Obecnie wskaŸnik ten obliczany jest jako iloczyn œredniej
arytmetycznej dwóch ostatnio og³oszonych wartoœci wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2

powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych obowi¹zuj¹cych dla gminy, na terenie której po³o¿ony jest
lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz wspó³czynnika, którego wartoœæ okreœlono w ustawie na po-
ziomie 1,4. Projektodawca proponuje obni¿enie wspomnianego wspó³czynnika do poziomu 1,0 i 0,8 – odpo-
wiednio w przypadku nowych obiektów oraz obiektów pochodz¹cych z rynku wtórnego. W praktyce ozna-
cza to, ¿e statystycznie mniej nieruchomoœci bêdzie mieœci³o siê w zakresie tego wskaŸnika, przez co osoby
zainteresowane skorzystaniem z programu „Rodzina na swoim” bêd¹ mia³y wiêksze trudnoœci w znalezie-
niu domu lub mieszkania spe³niaj¹cego wymogi ustawy. Oczywiœcie nie sposób wykluczyæ, ¿e zapropono-
wana zmiana wp³ynie na rynek nieruchomoœci i spowoduje obni¿enie cen w taki sposób, ¿e bêd¹ one dosto-
sowane do warunków ustawowych. Niemniej jednak uwa¿am, ¿e mo¿liwy jest tak¿e scenariusz, w którym
rynek nie zareaguje w znacz¹cym zakresie na te zmiany, co w konsekwencji spowoduje faktycznie znaczne
ograniczenie dostêpnoœci kredytów preferencyjnych. W tym miejscu nale¿y pamiêtaæ – na co wskazuje zre-
szt¹ sam projektodawca – ¿e wzmo¿one zainteresowanie dop³atami zapocz¹tkowane zosta³o dopiero po
podniesieniu pierwotnie za³o¿onych limitów cenowo-kosztowych do obecnego poziomu. Mo¿e zatem oka-
zaæ siê, ¿e warunku ustawowe nie s¹ w³aœciwie dopasowane do warunków rynkowych.

Warto przypomnieæ, ¿e projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu przewidywa³ nadto wy³¹czenie mo¿li-
woœci preferencyjnego kredytowania nieruchomoœci z rynku wtórnego. Rozwi¹zanie to by³oby jeszcze
mniej korzystne dla potencjalnych kredytobiorców. Dobrze zatem siê sta³o, ¿e nowelizacja w brzmieniu
przedstawionym Wysokiej Izbie nie zawiera ju¿ tego ograniczenia.

Kolejne obostrzenie polega na ograniczeniu wieku docelowego kredytobiorcy. Ustawa stanowi, ¿e mo-
¿e on skutecznie z³o¿yæ wniosek najpóŸniej do koñca roku kalendarzowego, w którym koñczy trzydziesty
pi¹ty rok ¿ycia. Uzasadnieniem tego rozwi¹zania jest potrzeba precyzyjniejszego okreœlenia grupy benefi-
cjentów programu. Projektodawca podkreœla, ¿e chodzi w nim przede wszystkim o m³ode rodziny, a wiêc
o rodziny, które w perspektywie maj¹ dalszy rozwój. Zmiana taka zas³uguje na aprobatê, poniewa¿ istot-
nie pomo¿e zagospodarowaæ posiadane œrodki w sposób bardziej efektywny.

Ograniczona pula œrodków bud¿etowych spowodowa³a, ¿e zaostrzeniu musia³ ulec tak¿e system nadzo-
ru nad prawid³owoœci¹ wykorzystania przyznanych dop³at. Zgodnie z zapisami nowelizacji wiêksz¹ uwagê
nale¿y zwróciæ na to, czy lokal faktycznie s³u¿y zaspokojeniu w³asnych potrzeb mieszkaniowych docelowe-
go kredytobiorcy. Szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakresie przewidziano w art. 9 nowej ustawy.

Ostatnie istotne ograniczenie wprowadzono w oparciu o art. 12a projektowanej ustawy, który zakreœla
horyzont czasowy przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny. Wnioski takie bêd¹ przyjmowane do
31 grudnia 2012 r.

Niezale¿nie od tego wypada zauwa¿yæ, ¿e nowelizacja niesie ze sob¹ tak¿e pewne udogodnienia dla po-
tencjalnych kredytobiorców. Nale¿y w tym miejscu wymieniæ choæby rozszerzenie grupy docelowych kre-
dytobiorców tak¿e o osoby, które nie s¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim i które nie s¹ jednoczeœnie osobami samo-
tnie wychowuj¹cymi dziecko. Poszerzono tak¿e grupê wspó³kredytobiorców, którzy mog¹ wesprzeæ kredy-
tobiorców docelowych, w przypadku gdy ci ostatni nie maj¹ wystarczaj¹cej zdolnoœci kredytowej.

Jak zatem widaæ, przedstawiona ustawa przewiduje, co do zasady, ograniczenie pomocy pañstwa
w zakupie mieszkañ. Zamiar ten mo¿na z pozoru oceniæ krytycznie, je¿eli weŸmie siê pod uwagê powa¿ne
trudnoœci, jakie napotykaj¹ m³ode rodziny w usamodzielnieniu siê. Niemniej jednak warto spojrzeæ na
ten problem z szerszej perspektywy. Zauwa¿ymy wówczas, ¿e pomimo bardzo napiêtej sytuacji bud¿eto-
wej, pañstwo zdecydowa³o siê kontynuowaæ wsparcie jeszcze przez pó³tora roku. Rzeczywiœcie, zapropo-
nowane zmiany spowoduj¹, ¿e bêdzie ono oferowane w ograniczonym zakresie, niemniej jednak z tego ty-
pu pomocy nadal bêd¹ mog³y skorzystaæ osoby i rodziny, które spe³ni¹ wymogi ustawowe.

Uwa¿am, ¿e obecny stan finansów pañstwa niejako wymusza na nas zaakceptowanie kierunku wy-
znaczonego w przyjmowanej ustawie. Kierunek ten zmierza do kompromisu – do pogodzenia w perspek-
tywie najbli¿szych lat interesów bud¿etu pañstwa oraz oczekiwañ potencjalnych kredytobiorców. Pa-
trz¹c na problem w tym kontekœcie, uwa¿am, ¿e przestawiona ustawa zas³uguje na aprobatê. Dziêkujê za
uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizuj¹c ustawê o czasie pracy kierowców oraz ustawê o transporcie drogowym, równoczeœnie im-

plementujemy do naszego prawa decyzje Komisji Europejskiej w sprawie formularza dotycz¹cego przepi-
sów socjalnych odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci w transporcie drogowym.

Na jej podstawie wprowadzony zostaje obowi¹zek pos³ugiwania siê nowym wzorem zaœwiadczenia do-
kumentuj¹cego dzia³alnoœæ kierowcy. Bêdzie ono wystawione, w przypadku gdy kierowca przebywa³ na
zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, mia³ czas wolny od pracy, prowadzi³ pojazd wy³¹czony
z zakresu stosowania rozporz¹dzenia WE nr 561/2006, wykonywa³ inn¹ pracê ni¿ prowadzenie pojazdu
i pozostawa³ w gotowoœci do wykonywania pracy.

Nowy formularz znajdzie tak¿e zastosowanie w trzech dodatkowych przypadkach. Pierwszy z nich to
sytuacja, w której kierowca mia³ czas wolny od pracy, drugi, gdy wykonywa³ inn¹ pracê ni¿ prowadzenie
pojazdu, wreszcie trzeci, gdy pozostawa³ w gotowoœci do wykonania pracy.

Wykonuj¹cy przewóz drogowy przedsiêbiorca bêdzie mia³ obowi¹zek wydaæ kierowcy zaœwiadczenie
przed rozpoczêciem przewozu. Kierowca zaœ bêdzie musia³ zaœwiadczenie podpisaæ.

Omówione powy¿ej przepisy bêd¹ mia³y tak¿e zastosowanie do kierowców niezatrudnionych przez
przedsiêbiorcê, ale osobiœcie wykonuj¹cego przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiêbiorców osobiœcie
wykonuj¹cych przewozy drogowe.

W ustawie o transporcie drogowym dokonane zosta³y zmiany mówi¹ce o tym, i¿ wykaz dokumentów,
które kierowca musi okazaæ na ¿¹danie organu kontroli, zostaje poszerzony o wpisane do ustawy o czasie
pracy kierowców zaœwiadczenia.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców oraz ustawie o transporcie drogowym s¹ konieczne nie tyl-

ko ze wzglêdu na implementacjê prawa unijnego, lecz tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, z uwagi na
fakt, ¿e s¹ rozs¹dne, a przez to potrzebne. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Czas pracy kierowców wykonuj¹cych przewóz drogowy podlega szczególnemu re¿imowi prawnemu.
Obowi¹zuj¹ce przepisy przes¹dzaj¹ o obowi¹zku dok³adnej rejestracji czasu pracy kierowców, co ma
przeciwdzia³aæ ró¿nego rodzaju nadu¿yciom, w tym w szczególnoœci zmuszaniu kierowców do przekra-
czania przyjêtych limitów czasu pracy. W³aœciwe s³u¿by mog¹ ¿¹daæ od kierowcy okazania wydruku lub
wykresówki – aktualnego oraz za ostatnie dwadzieœcia osiem dni – dokumentuj¹cej czas prowadzenia po-
jazdu, przerwy w pracy i czas odpoczynku w celu ustalenia, czy dosz³o do ewentualnego z³amania przepi-
sów w tym zakresie. Ponadto kierowca zobowi¹zany jest posiadaæ zaœwiadczenie wystawione przez pra-
codawcê, je¿eli w okresie objêtym kontrol¹ jego czas pracy nie by³ rejestrowany, kierowca nie prowadzi³
pojazdu. Przepisy ustawy przewiduj¹ dwa rodzaje zaœwiadczeñ, w zale¿noœci od przyczyn, ze wzglêdu na
które kierowca nie prowadzi³ pojazdu. Jeœli zwi¹zane by³o to ze zwolnieniem chorobowym lub urlopem
wypoczynkowym, wówczas pracodawca ma obowi¹zek wystawiæ zaœwiadczenie na specjalnym druku,
którego wzór okreœlaj¹ przepisy wspólnotowe. W pozosta³ych przypadkach kierowca zobowi¹zany jest
posiadaæ zaœwiadczenie okreœlone na gruncie przepisów krajowych, czyli w art. 31 ust. 1 obowi¹zuj¹cej
ustawy. Przepis ten nie okreœla wzoru zaœwiadczenia, wskazuj¹c jedynie zakres wymaganych danych,
które musz¹ siê w tym zaœwiadczeniu znaleŸæ. Ponadto, jak zauwa¿a projektodawca, zaœwiadczenie to
mo¿e byæ stosowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istot¹ przedstawionej nowelizacji jest rozszerzenie katalogu przypadków zobowi¹zuj¹cych przedsiê-
biorcê wykonuj¹cego przewóz drogowy do wystawiania zaœwiadczenia na formularzu okreœlonym przepi-
sami wspólnotowymi. Przyjêcie opisanych rozwi¹zañ wynika z koniecznoœci dostosowania przepisów
krajowych do wymogów znowelizowanej w 2009 r. decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia
2007 r. w sprawie formularza dotycz¹cego przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci w trans-
porcie drogowym.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 31 ust. 1 przedmiotowe zaœwiadczenie powinno dokumen-
towaæ nie tylko okresy, kiedy kierowca przebywa³ na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym lub
gdy prowadzi³ pojazd inny ni¿ wskazany w rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 561/2006 lub w umowie europejskiej dotycz¹cej pracy za³óg pojazdów wykonuj¹cych miêdzynarodo-
we przewozy drogowe, AETR, lecz tak¿e okresy, gdy kierowca mia³ czas wolny od pracy, wykonywa³ pracê
inn¹ ni¿ prowadzenie pojazdu oraz gdy pozostawa³ w gotowoœci do wykonywania pracy. Aby zapewniæ do-
stateczn¹ elastycznoœæ w zakresie stosowania przedmiotowego zaœwiadczenia, projektodawca wskaza³
art. 31 ust. 2 projektu ustawy, zgodznie z którym pod pojêciem „czas wolny od pracy” nale¿y rozumieæ
wszelkie okresy niewymienione szczegó³owe w ust. 1, w których kierowca nie wykonywa³ pracy.

Przedstawione zmiany nale¿y oceniæ pozytywnie nie tylko z uwagi na wykonanie przepisów wspólnoto-
wych. Istotne jest bowiem równie¿ to, ¿e zaœwiadczenie, o którym mowa w art. 31 projektu ustawy jest le-
piej dostosowane do potrzeb zarówno kierowców, jak i przedsiêbiorców, poniewa¿ u³atwia dokumento-
wanie zajêæ wykonywanych przez kierowcê, w przypadku gdy nie s¹ one objête obowi¹zkiem rejestracji
z wykorzystaniem tachografu.

Celowoœæ przyjêcia przedstawionej ustawy nie budzi w¹tpliwoœci. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pod obrady Senatu trafi³a ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transpor-

cie drogowym uchwalona przez Sejm RP na dziewiêædziesi¹tym czwartym posiedzeniu Sejmu RP, które
odby³o siê dnia 10 czerwca 2011 r.

Proponowane zmiany przedmiotowej ustawy nak³adaj¹ na przedsiêbiorcê, który wykonuje przewóz
drogowy, obowi¹zek wydania zaœwiadczenia zatrudnianemu przez niego kierowcy w wymienionych
w ustawie przypadkach takich jak: zwolnienie lekarskie, urlop pracowniczy, czas wolny, prowadzenie po-
jazdu wy³¹czonego z zakresu stosowania okreœlonego w ustawie rozporz¹dzenia WE, wykonywanie innej
pracy ni¿ prowadzenie pojazdu czy stan pozostawania w gotowoœci.

Zaœwiadczenie to ma zast¹piæ dotychczasowy formularz zaœwiadczenia o czasie pracy rozszerzony wzo-
rem, który bêdzie wystawiany w w/w sytuacjach. Jego wprowadzenie bêdzie realizacj¹ obowi¹zuj¹cych od
niedawna przepisów unijnych w tym zakresie, a ci¹¿¹cy na kierowcach obowi¹zek jego okazywania na ka¿-
de ¿¹danie inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej
i S³u¿by Celnej u³atwi sprawowanie kontroli niezbêdnej w tej dziedzinie dzia³alnoœci gospodarczej.

Dlatego te¿ wnioskujê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy
o transporcie drogowym. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Przedstawiona ustawa s³u¿y wykonywaniu wytycznych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2005/44/WE z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us³ug informacji rzecznej, RIS,
na œródl¹dowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Na wstêpie zauwa¿yæ wypada, ¿e pierwsze kroki w tym wzglêdzie poczyniono jeszcze w 2008 r., kiedy
nowelizowano ustawê o ¿egludze œródl¹dowej. Pok³osiem wspomnianej nowelizacji by³o miêdzy innymi
powo³anie pe³nomocnika do przygotowania zharmonizowanego systemu us³ug informacji rzecznej oraz
podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia Centrum RIS. Porównuj¹c tamt¹ nowelizacjê
z przedstawion¹ obecnie, trzeba podkreœliæ, ¿e nie uleg³ zmianie termin wdro¿enia systemu, który przy-
pada na pocz¹tek 2013 r. Projektodawca dostrzeg³ potrzebê przedefiniowania formy organizacyjnej, w ja-
kiej ma byæ prowadzone Centrum RIS. Dotychczas mia³o ono dzia³aæ w formie pañstwowej jednostki bu-
d¿etowej podleg³ej ministrowi w³aœciwemu do spraw transportu. Jednak zgodnie z zaproponowanym
brzmieniem przedmiotowej ustawy, zostanie ono utworzone w ramach struktury urzêdu ¿eglugi œród-
l¹dowej. Rozwi¹zanie to jest s³uszne, poniewa¿ pozwoli istotnie ograniczyæ koszty osobowe funkcjonowa-
nia Centrum RIS, a ponadto doprowadzi do skupienia kompetencji z zakresu bezpieczeñstwa ¿eglugi
œródl¹dowej w ramach jednego organu. Jak zaznacza projektodawca, rozwi¹zanie to jest analogiczne jak
w przypadku dzia³aj¹cego w ramach urzêdów morskich systemu identyfikacji i œledzenia statków.

Wspólnota wiele razy podkreœla³a znaczenie transportu intermodalnego. W tym kontekœcie ju¿ od wie-
lu lat na szczeblu unijnym czynione s¹ starania na rzecz rozbudowy i promowania transportu z wykorzy-
staniem œródl¹dowych dróg wodnych. Jednym z tego typu dzia³añ jest próba zharmonizowania istnie-
j¹cych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich systemów obs³ugi ruchu rzecznego. Motywem przewodnim
tutaj jest przekonanie, ¿e upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na œródl¹do-
wych drogach wodnych znacznie pomaga zwiêkszyæ bezpieczeñstwo i wydajnoœæ transportu œródl¹dowe-
go. Istotne jest jednak, aby systemy te by³y interoperacyjne oraz prowadzone w oparciu o otwarte i publi-
czne standardy. Dlatego te¿ tak donios³e jest przyjêcie niniejszej ustawy. Jest ona bowiem w istocie kon-
tynuacj¹ prac legislacyjnych zapocz¹tkowanych przed trzema laty, których zwieñczeniem bêdzie wdro¿e-
nie, spe³niaj¹cego wymagania wspólnotowe, zharmonizowanego systemu us³ug informacji rzecznej, RIS,
na odcinku dolnej Odry.

Patrz¹c na sieæ krajowych dróg wodnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e wskazany odcinek odgrywa najistot-
niejsz¹ rolê w kontekœcie transportu miêdzynarodowego. Dlatego te¿ wdro¿enie systemu realizowane bê-
dzie pocz¹tkowo jedynie w opisanym zakresie. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e przedmiotowa ustawa w ¿a-
den sposób nie ogranicza mo¿liwoœci rozci¹gniêcia zakresu dzia³ania systemu tak¿e na inne krajowe dro-
gi wodne. Zatem przedstawiona ustawa winna byæ postrzegana nie tylko z punktu widzenia obowi¹zku
wype³nienia wymagañ dyrektywy, lecz tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, jako instrument prawny
daj¹cy podstawê do objêcia krajowej sieci dróg œródl¹dowych systemem us³ug informacyjnych o najwy¿-
szym œwiatowym standardzie.

Maj¹c na wzglêdzie przedstawione argumenty, uwa¿am, ¿e przedmiotowa ustawa zas³uguje na przyjê-
cie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa ma na celu wzmocnienie niezale¿noœci spó³ki Polskie Linie Kolejowe SA, zarz¹dcy infrastruk-

tury kolejowej w Polsce, od przewoŸników kolejowych poprzez wprowadzenie zakazu pe³nienia funkcji
cz³onka zarz¹du i rady nadzorczej Polskich Linii Kolejowych SA oraz pracownika w spó³ce na okreœlonym
stanowisku kierowniczym z prac¹ w organach spó³ki i œwiadczeniem pracy w PKP SA i spó³kach od niej
zale¿nych oraz u przewoŸników kolejowych.

Projektowana zmiana ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” dotyczy podmiotu prowadz¹cego dzia³al-
noœæ w zakresie zarz¹dzania liniami kolejowymi, jakim jest spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe Spó³ka Ak-
cyjna zwana dalej PLK SA, utworzona przez PKP SA. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej PLK SA jest pod-
miotem wykonuj¹cym podstawowe funkcje w zakresie podejmowania decyzji zwi¹zanych z przydziela-
niem tras poci¹gów, jak równie¿ z pobieraniem op³at za infrastrukturê, jako zarz¹dca infrastruktury ko-
lejowej. PLK SA jest wiêc zarz¹dc¹ infrastruktury kolejowej, którego zarz¹dzanie polega na: budowie
i utrzymaniu infrastruktury kolejowej; prowadzeniu ruchu poci¹gów na liniach kolejowych; utrzymywa-
niu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniaj¹cym bezpieczne prowadzenie ruchu poci¹gów; udostêp-
nianiu tras poci¹gów dla przejazdu poci¹gów na liniach kolejowych i œwiadczeniu us³ug z tym zwi¹za-
nych oraz zarz¹dzaniu nieruchomoœciami wchodz¹cymi w sk³ad infrastruktury kolejowej.

Zarz¹dca infrastruktury kolejowej ma obowi¹zek udostêpniania infrastruktury kolejowej przewoŸni-
kom kolejowym na zasadach niedyskryminuj¹cych. Zarz¹dca okreœla te¿ wysokoœæ op³at za korzystanie
z infrastruktury kolejowej. Nadzór nad zapewnieniem niedyskryminuj¹cego dostêpu przewoŸników kole-
jowych do infrastruktury pe³ni regulator rynku kolejowego, którym jest prezes Urzêdu Transportu Kole-
jowego. Prezes UTK zatwierdza te¿ op³aty za korzystanie z przyznanych tras poci¹gów i infrastruktury ko-
lejowej pod wzglêdem zgodnoœci z zasadami ustalania tych op³at. Prezes UTK jest organem wydaj¹cym li-
cencje przewoŸnikom kolejowym na prowadzenie dzia³alnoœci przewozowej.

Komisja Wspólnot Europejskich skierowa³a do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 paŸdziernika 2009 r.
uzasadnion¹ opiniê na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ w zwi¹zku
z nieprawid³owoœciami dotycz¹cymi wdro¿enia pierwszego pakietu kolejowego.

Podmiotem wykonuj¹cym podstawowe funkcje w zakresie podejmowania decyzji zwi¹zanych z przy-
dzielaniem tras poci¹gów, jak równie¿ z pobieraniem op³at za infrastrukturê, jest zarz¹dca infrastruktu-
ry kolejowej, to jest PLK SA. Komisja Europejska stoi na stanowisku, ¿e podmiot, któremu powierzono
podstawowe funkcje musi byæ niezale¿ny od przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych kolejowe us³ugi transporto-
we, czyli od przewoŸników kolejowych.

Proponuje siê dodanie w art. 15 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiê-
biorstw pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” trzech nowych ustêpów 6a – 6c. Zgodnie z projektowa-
nym ustêpem 6a cz³onkowie zarz¹du i rady nadzorczej PLK SA oraz pracownicy tej spó³ki zajmuj¹cy sta-
nowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych w³aœciwych w zakresie przydzielania tras poci¹gów
lub pobierania op³at za korzystanie z infrastruktury kolejowej, a tak¿e ich zastêpcy, nie mog¹ pe³niæ fun-
kcji w organach PKP SA, pozostawaæ w stosunku pracy ani œwiadczyæ pracy na podstawie innego stosun-
ku prawnego w PKP SA, w spó³kach od niej zale¿nych, a tak¿e u przewoŸników kolejowych w rozumieniu
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Proponuje siê, aby zakaz ten obejmowa³ spra-
wowanie funkcji cz³onka organu we wskazanych w tym ustêpie podmiotach bêd¹cych spó³kami prawa
handlowego, jak równie¿ œwiadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Wysoka Izbo!
W systemie emerytalnym ci¹gle dokonywane s¹ zmiany, które z pewnoœci¹ zaskakuj¹ emerytów, jak

i przysz³ych emerytów, w sposób najczêœciej negatywny, powoduj¹c, ¿e osoby z tego krêgu tak naprawdê
nie wiedz¹, jaka czeka ich przysz³oœæ po zakoñczonej karierze zawodowej. Przyk³adem niech bêd¹ ostat-
nio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu OFE.

Wczeœniejsze zawirowania wokó³ emerytur mia³y miejsce w grudniu ubieg³ego roku po wprowadzeniu
w ¿ycie przepisów ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. W ramach naprawiania pope³nio-
nych tam b³êdów dalsze zamieszanie z emeryturami wprowadzi³ pan prezydent, który jest inicjatorem
omawianej obecnie przez nas ustawy. Pan prezydent najpierw oœwiadczy³, ¿e ustawê znowelizuje i ¿eby
u³atwiæ ¿ycie osobom nabywaj¹cym uprawnienia emerytalne, wprowadzi zmiany, dziêki którym nie bê-
dzie potrzebne rozwi¹zywanie umowy o pracê. Nastêpnie uchyli³ siê od tego i przedstawi³ zupe³nie inn¹
propozycjê, która jednak postuluje rozwi¹zanie umowy. Takie postêpowanie wprowadza zamieszanie
wœród emerytów, jak równie¿ tych, którzy za jakiœ czas te¿ do tego grona do³¹cz¹.

Ci¹g³e zmiany w systemie emerytalnym pokazuj¹, ¿e pañstwo w tej materii dzia³a wielce opieszale.
Zmiany dotycz¹ce emerytur powinny byæ bardzo przemyœlane i ograniczone w swej iloœci, tak by nie de-
stabilizowa³y systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. A jeœli zmiany ju¿ s¹ konieczne, to ich wprowadzaniu
nie powinny towarzyszyæ wypowiedzi wprowadzaj¹ce opiniê publiczn¹ w b³¹d.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskie z³o¿y³ projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Fundu-

szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który popar³a Rada Ministrów. Sejm RP na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2011 r. uchwali³ ustawê w brzmieniu przed³o¿onym Senatowi w druku nr 1249.

Wejœcie w ¿ycie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 16 grudnia 2010 r. po-
gorszy³o w ocenie prezydenta RP sytuacjê niektórych osób. Chodzi zatem o to, aby obecnie przyznaæ miê-
dzy innymi uprawnienia do ponownego ustalenia wysokoœci emerytur emerytom uprawnionym w okre-
sie od 8 stycznia 2009 r. do 30 wrzeœnia 2011 r. do równoczesnego pobierania emerytury oraz kontynuo-
wania zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez koniecznoœci rozwi¹zywania umowy o pracê, a któ-
rym prawo do pobierania emerytury zostanie zawieszone od dnia 1 paŸdziernika 2011 r. Osoby te, dzia³a-
j¹c w zaufaniu do pañstwa prawa, podejmowa³y decyzjê o pobieraniu emerytury w sytuacji jednoczesne-
go zatrudnienia. Wejœcie w ¿ycie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw pogarsza ich sytuacjê, a tego nie mog³y one przewidzieæ, gdy podejmowa³y tak¹ decyzjê.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy pozwalaj¹ miêdzy innymi kontynuowaæ pracê bez jednoczesnego prze-
chodzenia na emeryturê. Istotne równie¿ jest to, ¿e moment przyznania emerytury wp³ywa na wysokoœæ
tego œwiadczenia zarówno w systemie dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jak i uro-
dzonych po 31 grudnia 1948 r.

Ustawa, niweluj¹c negatywne skutki zmiany dotychczasowych przepisów, wprowadza mo¿liwoœæ po-
nownego ustalenia wysokoœci emerytury po rozwi¹zaniu stosunku pracy przez tych emerytów, przyjmu-
j¹c zasadê, ¿e wysokoœæ œwiadczenia pozostanie na dotychczasowym poziomie, je¿eli po ponownym wyli-
czeniu okaza³oby siê ni¿sze. Ponowne ustalenie emerytury mog³oby nast¹piæ tylko raz. Okres niepobiera-
nia emerytury nie mo¿e byæ krótszy ni¿ osiemnaœcie miesiêcy.

Jakkolwiek ustawa nie znalaz³a uznania w niektórych œrodowiskach, w mojej ocenie nale¿y j¹ uchwa-
liæ i podj¹æ dalsze prace zmierzaj¹ce do uregulowañ systemu ubezpieczeñ spo³ecznych tak, aby zapewniæ
spójnoœæ systemow¹ tych wa¿nych spo³ecznie zagadnieñ.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Opracowanie regulacji prawnych zapisanych w przedmiotowej ustawie zwi¹zane jest ze swego rodzaju
zamieszaniem, jakie powsta³o w przepisach emerytalnych na skutek przyjêcia pod koniec ubieg³ego roku
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Moc¹ wskazanego aktu
do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych dodano art. 103a, zgodnie
z którym „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez wzglêdu na wysokoœæ przychodu uzyskiwanego
przez emeryta z tytu³u zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwi¹zania stosunku pracy
z pracodawc¹, na rzecz którego wykonywa³ je bezpoœrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury,
ustalonym w decyzji organu rentowego”. Wskazany przepis sam w sobie nie budzi³by takich
kontrowersji, gdyby nie dyspozycja art. 28 ustawy zmieniaj¹cej ustawê o finansach publicznych. Przepis
ten bowiem rozszerzy³ stosowanie wskazanej zasady – poczynaj¹c od dnia 1 paŸdziernika 2011 r. –
równie¿ wobec osób, którym przyznano emeryturê jeszcze przed dniem wejœcia w ¿ycie tych przepisów.

S³usznie zauwa¿ono, ¿e legislacja w takim kszta³cie podwa¿a zaufanie obywateli do pañstwa i prawa.
Osoby uprawnione do emerytury, które w przesz³oœci zdecydowa³y siê na kontynuowanie zatrudnienia
u tego samego pracodawcy bez koniecznoœci rozwi¹zywania umowy o pracê, dzia³a³y w przekonaniu, ¿e
takie zachowanie – bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹cy wówczas stan prawny – jest dla nich korzystne.

Istot¹ przedstawionych przez projektodawcê rozwi¹zañ jest umo¿liwienie takim osobom sk³adania
wniosków o ponowne ustalenie wysokoœci emerytury. Szczegó³owe zasady w tym zakresie okreœlone zo-
sta³y w art. 194d–194h omawianej ustawy. Warto zwróciæ uwagê na art. 194h ust. 2, który stanowi gwa-
rancjê na wypadek, gdyby na skutek ponownego ustalenia wysokoœci emerytury okaza³a siê ona ni¿sza
ni¿ pobierana dotychczas. W takiej sytuacji uprawnionemu przys³ugiwaæ bêdzie œwiadczenie w dotych-
czasowej wysokoœci.

Wyra¿aj¹c ogólny g³os aprobuj¹cy w przedstawionej sprawie, trzeba jednak podkreœliæ, ¿e przyjêcie tej
nowelizacji zaledwie w niewielkim stopniu pomo¿e odbudowaæ zaufanie do prawa stanowionego przez
pañstwo. Problem ten nie mo¿e byæ rozpatrywany li tylko w wymiarze merytorycznym. Spo³eczeñstwo do-
strzega bowiem ogólne zjawisko, charakteryzuj¹ce siê znacznym tempem i liczb¹ zmian wprowadzanych
do systemu emerytalnego. Zgodnie z oczekiwaniem przewa¿aj¹cej czêœci obywateli system ten powinien
byæ stabilny, przewidywalny i gwarantowaæ w przysz³oœci godziwe zabezpieczenie finansowe. Obserwo-
wane zamieszanie nie sprzyja ugruntowywaniu takiego odczucia poœród obywateli, co przek³ada siê bez-
poœrednio na podwa¿enie zaufania do pañstwa. Jeszcze wiêkszy uszczerbek w tym wzglêdzie powoduje
uchwalenie przepisów, które nastêpnie, w ci¹gu zaledwie pó³ roku, s¹ gruntownie nowelizowane. Pewn¹
w¹tpliwoœæ powinno budziæ równie¿ to, czy przyjêty w zaprojektowanej ustawie tryb wnioskowy nie spo-
woduje, ¿e niektórzy potencjalni beneficjenci na skutek braku odpowiedniej informacji nie skorzystaj¹
z opisanych rozwi¹zañ.

Dlatego uwa¿am, ¿e przyjêcie niniejszej ustawy powinno stanowiæ jedynie wstêp do dalszych dzia³añ
pañstwa, polegaj¹cych miêdzy innymi na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej skierowanej do ad-
resatów omawianych przepisów. Dziêkujê.
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Przemówienie senator Alicji Zaj¹c
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-

ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych uchwalonej przez Sejm 10 czerwca 2011 r.
Celem tej ustawy jest przyznanie uprawienia do ponownego ustalenia wysokoœci emerytur dla emery-

tów, którzy w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 30 wrzeœnia 2011 r. uprawnieni byli do pobierania emerytu-
ry oraz równoczesnego kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy, bez koniecznoœci roz-
wi¹zania umowy o pracê, a których prawo do emerytury zostanie zawieszone od dnia 1 paŸdziernika
2011 r.

Projekt ustawy wniesiony zosta³ przez prezydenta RP i by³ wynikiem wczeœniejszych zmian w ustawo-
dawstwie dotycz¹cych nabywania prawa do emerytury. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych
w 2010 r. wprowadzi³a du¿e zmiany w stosunku do osób uprawnionych do emerytury, które jednoczeœnie
pozostaj¹ w stosunku pracy z pracodawc¹, na rzecz którego wykonywa³y zatrudnienie bezpoœrednio
przed nabyciem prawa do emerytury. Regulacja ta wprowadza od dnia 1 stycznia 2011 r. zawieszenie pra-
wa do emerytury wszystkich emerytów, którzy nie rozwi¹zali stosunku pracy zawartego przed uzyska-
niem emerytury, a wiêc zarówno tych, którzy ju¿ przeszli na emeryturê, jak i tych, którzy prawo do emery-
tury uzyskali pocz¹wszy od 1 stycznia 2011 r. Jednak¿e ró¿na jest data, od której, wobec kontynuowania
stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem prawa do emerytury, ZUS wstrzyma wyp³atê. Osobom, któ-
re nabywaj¹ prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i kontynuuj¹ zatrudnienie w ramach tego samego
stosunku pracy, ZUS nie podejmie wyp³aty œwiadczenia. Jednak w przypadku osób, które przesz³y na
emeryturê przed dniem 1 stycznia 2011 r. i nadal wykonuj¹ zatrudnienie – ZUS wstrzyma wyp³atê emery-
tury od dnia 1 paŸdziernika 2011 r.

Wprowadzone w 2010 r. zmiany spotka³y siê z licznymi protestami, a prezydent podpisuj¹c je, zapo-
wiedzia³ w³asny projekt, który przywróci mo¿liwoœæ przechodzenia na emeryturê bez koniecznoœci roz-
wi¹zywania stosunku pracy.

Obecnie uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w rzeczywistoœci nie rozwi¹zuje tej kwestii ani w ¿aden sposób nie zmienia sytuacji pracu-
j¹cych emerytów, którzy w dalszym ci¹gu zmuszeni s¹ dokonaæ wyboru pomiêdzy zatrudnieniem a eme-
rytur¹. Ustawa przyznaje im jedynie prawo do ponownego ustalenia wysokoœci emerytury, pod warun-
kiem zawieszenia jej od 1 paŸdziernika 2011 r. i niepobierania jej przez co najmniej osiemnaœcie miesiê-
cy. Ponadto kr¹g osób uprawnionych do ponownego przeliczenia wysokoœci tego œwiadczenia jest w¹ski.
Argumentowano, ¿e uchwalona ustawa ma byæ rekompensat¹ dla pracuj¹cych emerytów, którzy podej-
muj¹c decyzjê o kontynuowaniu zatrudnienia przed wejœciem w ¿ycie przepisów ustawy o finansach pub-
licznych, nie wiedzieli, ¿e ich sytuacja pogorszy siê od 1 paŸdziernika 2011 r. w zwi¹zku ze zmian¹ prawa.
Dlatego te¿ wprowadzenie zmian w ustawie poprzez dodanie art. 194c–h, w za³o¿eniach inicjatorów usta-
wy, ma zniwelowaæ negatywne skutki tych zmian.

Powy¿sza ustawa de facto nic nie wnosi, tworzy jedynie kolejne nowe regulacje, które powoduj¹ zamêt
w ju¿ i tak skomplikowanym prawie ubezpieczeñ spo³ecznych. Ponadto nowe regulacje nie gwarantuj¹
podmiotom objêtym zakresem ich dzia³ania, ¿e uzyskaj¹ jakieœ wymierne korzyœci. Jednoczeœnie wpro-
wadzone zapisy ró¿nicuj¹ sytuacjê emerytów, którzy przechodzili na emeryturê przed 8 stycznia 2009 r.
i po tym dniu, gdy¿ uprawniaj¹ niektórych do ponownego ustalenia wysokoœci œwiadczenia, co bez w¹t-
pienia ingeruje w spójnoœæ systemow¹ przepisów prawa ubezpieczeñ spo³ecznych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e projekt budzi³ równie¿ zastrze¿enia w Sejmie. Ponadto zosta³ oceniony on negaty-
wnie przez zwi¹zki zawodowe, które uzna³y go za kuriozalny, nieczytelny, wprowadzaj¹cy chaos do syste-
mu emerytalnego, a a tak¿e zwróci³y uwagê, ¿e z prawa do ponownego obliczania wysokoœci emerytury
skorzysta znikoma liczba œwiadczeniobiorców.

Jednoczeœnie g³ówny cel, mo¿liwoœæ kontynuowania zatrudnienia przez emeryta, nie zosta³ wprowa-
dzony w tej ustawie, pomimo wczeœniejszych deklaracji. Powy¿sza ustawa nie rozstrzyga najwa¿niejsze-
go problemu, a ponadto budzi szereg zastrze¿eñ legislacyjnych. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich s¹ konie-

czne ze wzglêdu na obowi¹zek wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 paŸdziernika 2010 r.
Trybuna³ zakwestionowa³ zapis o upowa¿nieniu marsza³ka Sejmu do nadania statutu Biuru Rzecznika
Praw Obywatelskich. Orzeczenie odnosi siê do relacji organu w³adzy ustawodawczej i organu ochrony
prawa, a wiêc urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pozycja ustrojowa rzecznika praw obywatelskich konstytuuje go jako organ niezawis³y i niezale¿ny od
innych organów pañstwowych. To dobitnie wskazuje, i¿ nie mo¿e on byæ powi¹zany z innymi organami
czy uzale¿niony od nich, zaœ sytuacja, w której marsza³ek Sejmu na wniosek rzecznika nadaje statut Biu-
ru Rzecznika Praw Obywatelskich jest jaskrawym przyk³adem takich w³aœnie zale¿noœci. Statut, bêd¹cy
formalnie zarz¹dzeniem marsza³ka Sejmu, kszta³tuje organizacjê Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
i zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego ma bezpoœredni wp³yw na realizacjê zadañ rzecznika, poniewa¿
okreœla jego sytuacjê prawno-faktyczn¹, przez co ogranicza niezawis³oœæ i niezale¿noœæ rzecznika praw
obywatelskich. Trybuna³ stwierdzi³ tak¿e, i¿ Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest w ¿adnym wypadku
jednostk¹ organizacyjn¹ podleg³¹ marsza³kowi Sejmu, nie mo¿na wiêc uznaæ za zgodn¹ z konstytucj¹ sy-
tuacji, w której marsza³ek wydaje akty wi¹¿¹ce rzecznika.

Wobec takiego stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego nowelizacja uznaje nadawanie statutu Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powo³ywanie i odwo³ywanie jego zastêpców za kompetencje rzeczni-
ka praw obywatelskich. Jednoczeœnie marsza³ek Sejmu zostaje ich pozbawiony.

Analogicznie sytuacja wygl¹da w przypadku Rzecznika Praw Dziecka, organu, który równie¿ wymie-
niony jest w konstytucji, a którego biuro ma statut oparty na zasadach podobnych do zasad, na których
oparty jest statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przes³anki, którymi kierowa³ siê Trybuna³ Konstytucyjne, gdy orzeka³
o niekonstytucyjnoœci, oraz ustawodawca podczas nowelizacji ustawy, s¹ absolutnie oczywiste, podob-
nie jak zmiany, za którymi ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ powinniœmy g³osowaæ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa przewiduje, ¿e statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich bêdzie nadawa³ sam rzecznik, a nie

jak dotychczas marsza³ek Sejmu, oraz ¿e zastêpcy rzecznika bêd¹ powo³ywani i odwo³ywani przez same-
go rzecznika. Analogiczne propozycje dotycz¹ rzecznika praw dziecka.

Przedmiotowa ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z 19 paŸdziernika 2010 r. Sentencja wyroku by³a publikowana w paŸdzierniku
2010 r. To jest istotne o tyle, ¿e trybuna³ stwierdzi³, ¿e Sejm powinien w ci¹gu dwunastu miesiêcy zmieniæ
przepisy, po tym czasie przepisy te trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹.

Konstytucja mówi o tym, ¿e rzecznik jest niezale¿ny i tê niezale¿noœæ powinien mieæ w pe³ni zagwaran-
towan¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to taka subtelna niæ, która wi¹za³a rzecznika z Sejmem i z marsza³kiem
przez to, ¿e marsza³ek Sejmu móg³ w pewien sposób wp³ywaæ na strukturê biura rzecznika, na funkcjo-
nowanie tej niezale¿nej instytucji. Trybuna³ s³usznie zauwa¿y³, ¿e je¿eli ma to byæ instytucja niezale¿na,
to nie powinno byæ takiej nici, która subtelnie, ale jednak wi¹za³aby tê niezale¿noœæ rzecznika.

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest w ¿adnym wypadku je-
dnostk¹ organizacyjnie podleg³¹ Sejmowi ani jego marsza³kowi, a skoro tak, to nie mo¿na uznaæ za zgod-
n¹ z konstytucj¹ sytuacji, w której inny podmiot, marsza³ek Sejmu, wydaje akt prawa wewnêtrznie obo-
wi¹zuj¹cego, który ma wi¹zaæ rzecznika.

Obecnie uchwalona ustawa zak³ada pozbawienie marsza³ka Sejmu uprawnieñ do nadawania statutu
Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powo³ywania i odwo³ywania zastêpców rzecznika – kompeten-
cje te zostaj¹ przekazane rzecznikowi praw obywatelskich.

Rozwi¹zanie, jak w przypadku rzecznika praw obywatelskich, powinno obowi¹zywaæ równie¿ w przy-
padku rzecznika praw dziecka. Choæ Rzecznik Praw Dziecka nie jest organem, który mia³by cechowaæ siê
w œwietle konstytucji niezale¿noœci¹ i niezawis³oœci¹, konstytucja jedynie przewiduje taki organ, to je-
dnak uzasadnione wydaje siê zaproponowanie podobnych rozwi¹zañ w ustawie o Rzeczniku Praw Dziec-
ka z 2000 r. Podobnie jak w przypadku rzecznika praw obywatelskich, statut bêdzie nadawany przez
rzecznika praw dziecka. Podobnie jak w tamtym rozwi¹zaniu, nie zmieniamy liczby zastêpców rzecznika.
Poprzednio rzecznik musia³ uzgadniaæ to z marsza³kiem Sejmu. Rzecznik praw obywatelskich w tej chwi-
li bêdzie móg³ samodzielnie powo³ywaæ nie wiêcej ni¿ trzech rzeczników, w tym zastêpcê do spraw ¿o³nie-
rzy.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Zmiana ustawy o Oœrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia s³usznie ma na celu zmianê
formy prawnej wymienionego oœrodka. Przyznanie oœrodkowi osobowoœci prawnej wydaje siê zasadne,
bo ma na celu rozszerzenie jego dzia³alnoœci, a tak¿e poprawienie wiarygodnoœci jego badañ. Mo¿e to
pozytywnie wp³yn¹æ na znaczenie oœrodka zarówno w polskim œrodowisku badawczym, jak i za granic¹.

W¹tpliwoœci zwi¹zane ze sformu³owaniami zawartymi w ustawie s¹ zasadne i nale¿a³oby je rozwiaæ.
Poprawki zaproponowane przez Komisjê Spraw Zagranicznych Senatu wykluczaj¹ w¹tpliwoœci interpre-
tacyjne.
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Przemówienie senatora Stanis³aw Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Konwencja, na której ratyfikacjê ma zgodziæ siê Wysoka Izba zosta³a oparta na modelowej konwencji

Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie podatków od dochodu i maj¹tku. Okreœla ona
zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania
lub siedzibê w jednym albo obu pañstwach umawiaj¹cych siê w zakresie opodatkowania zysków z trans-
portu miêdzynarodowego.

Zyski osi¹gniête z eksploatacji w transporcie miêdzynarodowym statków morskich lub statków powie-
trznych podlegaj¹ opodatkowaniu tylko na terytorium tej z umawiaj¹cych siê stron, na terenie której
znajduje siê miejsce faktycznego zarz¹du przedsiêbiorstwa. Tak wiêc, zgodnie z umow¹, w przypadku
osi¹gania na naszym terytorium zysków z transportu miêdzynarodowego przez przedsiêbiorstwo posia-
daj¹ce miejsce faktycznego zarz¹du na wyspie Man strona polska odst¹pi od ich opodatkowania. Dzia³a
to równie¿ w drug¹ stronê.

Warto wskazaæ, i¿ na ten moment nie mamy ca³oœciowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatko-
wania. W marcu tego roku podpisane zosta³y tak¿e umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, a tak¿e umowa o wymianie informacji w sprawach
podatkowych. Nad obydwiema z nich pracuje w tej chwili Sejm.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, do konstytucyjnych kompetencji polskiego parlamentu nale¿y wyra-
¿anie zgody na ratyfikacjê umów miêdzynarodowych. Nie ma potrzeby szerszych rozwa¿añ tej kwestii.
W moim przekonaniu konwencja godna jest zaakceptowania. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przychodzi Wysokiej Izbie zdecydowaæ o losach kolejnej umowy miêdzynarodowej. Jest to znany nam

doskonale typ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rzeczypospolita zawar³a j¹ z Królestwem
Arabii Saudyjskiej.

Jak w ka¿dym takim przypadku umowa okreœla zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodo-
wymi podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym lub obu umawiaj¹cych siê pañ-
stwach.

Umowa zosta³a oparta na modelowej konwencji Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
w sprawie podatków od dochodu i maj¹tku przewiduj¹cej dwie metody unikania podwójnego opodatko-
wania, a wiêc metodê proporcjonalnego zaliczenia i metodê wy³¹czenia z progresj¹. W przypadku oma-
wianej tu umowy wybrano pierwsz¹ z tych dróg. Jak pamiêtamy z wielu innych umów tego typu, podatek
zap³acony od dochodu osi¹gniêtego za granic¹ jest zaliczany na poczet podatku nale¿nego w kraju rezy-
dencji podatkowej obliczonego od ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze Ÿróde³ zagrani-
cznych pozostaje w stosunku do ca³oœci dochodu podatnika.

Umowa jest pod wieloma wzglêdami kompleksowa, znajdzie bowiem zastosowanie do wzajemnej wy-
miany informacji, niezbêdnych do weryfikacji prawid³owoœci deklarowanej podstawy opodatkowania
w stosunkach polsko-saudyjskich. Przewiduje tu pe³n¹ klauzulê wymiany informacji, tak¿e tych objê-
tych tajemnic¹ bankow¹. Nie zawiera ona jednak uregulowañ dotycz¹cych pomocy w poborze podatków.
Wszelkie odrêbnoœci wynikaj¹ce ze specyfiki prawa Arabii Saudyjskiej ujête zosta³y w protokole do kon-
wencji.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, fakt, i¿ poszerza siê liczba krajów, z którymi zawieramy umowê o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania, jest niew¹tpliwie bardzo pozytywny. Z tego wzglêdu zachêcam Wyso-
k¹ Izbê do wyra¿enia zgody na ratyfikacjê omawianej tu konwencji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Ustawa rozszerza uprawnienia pokrzywdzonego w toku procesu karnego poprzez wprowadzenie do
procedury karnej nowej instytucji – zabezpieczenia z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.
Instytucja ta stwarza osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych mo¿liwoœæ uzyskania
czêœciowej wyp³aty pieniêdzy w trakcie trwania postêpowania przygotowawczego i s¹dowego na rzecz
uprawnionych tytu³em zabezpieczenia. Jest to rozwi¹zanie niezwykle potrzebne w dobie tak d³ugo
trwaj¹cych procesów karnych, zw³aszcza ¿e leczenie i rehabilitacja niejednokrotnie zaczynaj¹ siê od razu
po wypadku.

Warto by³oby zastanowiæ siê nad brzmieniem art. 296a §3 k.p.k., który stanowi: „Przed z³o¿eniem
wniosku, o którym mowa w §1, pokrzywdzony obowi¹zany jest z³o¿yæ zawiadomienie o szkodzie do pod-
miotu zobowi¹zanego do wyp³aty odszkodowania, chyba ¿e stan zdrowia pokrzywdzonego uniemo¿liwia
dokonywanie czynnoœci prawnych”.

Mno¿enie czynnoœci, które musi wykonaæ pokrzywdzony, aby uzyskaæ zabezpieczenie, jest zbêdne.
Ustawodawca zak³ada, ¿e czêœæ pokrzywdzonych jest zwolniona z tego obowi¹zku z uwagi na stan zdro-
wia, a dodatkowo zakreœla trzydziestodniowy termin i zak³ada odrzucenie wniosku z przyczyn formal-
nych to jest braku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. Warto by³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ informo-
wania ubezpieczyciela przez prokuratora, co wy³¹czy³oby mo¿liwoœæ odrzucenia wniosku o zabezpiecze-
nie z tej przyczyny. Chodzi tu przede wszystkim o fakt, ¿e stan zdrowia mo¿e ulec poprawie i ubezpieczy-
ciel mo¿e zarzuciæ pokrzywdzonemu, ¿e nie dope³ni³ obowi¹zku poinformowania go. Gdyby informowa³
o tym prokurator, to uniknêlibyœmy takiej sytuacji.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ regulacj¹ art. 132 §1 k.p.c. w toku sprawy adwokat, radca prawny,

rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa dorêczaj¹ sobie nawzajem bez-
poœrednio odpisy pism procesowych z za³¹cznikami. W postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodar-
czych strona reprezentowana przez profesjonalistê jest obowi¹zana dorêczaæ pisma procesowe wraz z za-
³¹cznikami bezpoœrednio stronie przeciwnej – art. 4799 §1 k.p.c.– nawet wtedy, gdy ten nie jest zastêpo-
wany przez profesjonalistê. W wymienionych sprawach z³o¿enie pisma do s¹du musi zostaæ poprzedzone
wys³aniem go przeciwnikowi procesowemu listem poleconym na poczcie.

Proponowana zmiana pozwalaj¹ca na dorêczenie pism bezpoœrednio drugiej stronie – jakkolwiek na-
suwaj¹ca pewne w¹tpliwoœci co do skutecznoœci zastosowania w praktyce – wydaje siê jednak uzasa-
dniona. Przerzucenie obowi¹zku wzajemnego dorêczenia na profesjonalistów mia³o w za³o¿eniu uspra-
wniæ i przyœpieszyæ postêpowanie. Praktyka pokazuje, i¿ niejednokrotnie przepis ten w obecnej formie
wyd³u¿a postêpowanie, zwiêkszaj¹c przy tym koszty obs³ugi prawnej poprzez na³o¿enie na profesjonali-
stów obowi¹zków stricte pocztowych, co w aspekcie funkcji pocztowych spe³nianych przez urzêdników
pocztowych i s¹dowych wydaje siê bezprzedmiotowe i wymagaj¹ce zmiany. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Projekt zmian w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych zaproponowany przez grupê senatorów PO,
pomimo próby wprowadzenia w ¿ycie szczytnych celów, budzi wiele w¹tpliwoœci.

Jedna z zaproponowanych zmian zmierza do rozszerzenia katalogu podmiotów lokuj¹cych zamówie-
nia w instytucjach gospodarki bud¿etowej bez obowi¹zku stosowania ustawy PZP. Takie rozwi¹zanie mo-
¿e doprowadziæ do monopolizacji dostaw i us³ug na potrzeby jednostek administracji publicznej, a to mo-
¿e naraziæ rz¹d polski na zarzut Komisji Europejskiej oraz Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE dotycz¹cy na-
ruszenia traktatowych zasad niedyskryminacji, równego traktowania oraz swobody przep³ywu towarów
i swobody œwiadczenia us³ug.

Kolejn¹ zaproponowan¹ w nowelizacji zmian¹, która budzi moje w¹tpliwoœci, jest propozycja zmiany
art. 22 ust. 2 polegaj¹ca na rozszerzeniu kategorii zamówieñ zastrze¿onych, to znaczy umo¿liwienie
udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego równie¿ wykonawcom zatrudniaj¹cym
osoby skazane. Rozszerzenie takie nie znajduje uzasadnienia w dyrektywie klasycznej 2004/18/WE, to
jest obowi¹zku równego i niedyskryminacyjnego traktowania uczestników postêpowania o udzielenie za-
mówienia publicznego.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wznowienie nadawania Krzy¿a Armii Krajowej, Krzy¿a Batalionów Ch³opskich oraz Krzy¿a Narodowe-

go Czynu Zbrojnego to oczekiwana i s³uszna inicjatywa umo¿liwiaj¹ca uhonorowanie ¿o³nierzy ruchu
oporu, którzy dotychczas nie otrzymali odznaczeñ przywracanych procedowan¹ ustaw¹. Wszyscy, którzy
dla wolnej i niepodleg³ej Polski z³o¿yli daninê krwi, a niejednokrotnie ¿ycia, powinni zostaæ godnie upa-
miêtnieni.

Historia Polski niejednokrotnie pisana by³a krwi¹ bohaterów – tych znanych i tych bezimiennych. Mu-
simy uczyniæ wszystko, by pamiêæ o ich czynach przetrwa³a i by mog³a stanowiæ realny i trwa³y funda-
ment wychowania przysz³ych pokoleñ Polek i Polaków. Dziêkujê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Chcia³bym zainteresowaæ Pani¹ Minister problemem osób bezrobotnych, które opiekowa³y siê bliski-

mi z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci.
W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów osoba bezrobotna mo¿e ubiegaæ siê o zais³ek, je¿eli w okresie 18

miesiêcy przed dniem zarejestrowania w urzêdzie pracy by³a zatrudniona przez co najmniej 365 dni. Do
tych dni zalicza siê te¿ inne okresy, na przyk³ad przypadaj¹ce po ustaniu zatrudnienia okresy pobierania
zasi³ku chorobowego czy macierzyñskiego (pod warunkiem, ¿e podstawê ich wymiaru stanowi co naj-
mniej p³aca minimalna). Nie wlicza siê okresu pobierania œwiadczenia pielêgnacyjnego, co wed³ug mnie
narusza zasadê równego traktowania w prawie do zabezpieczania spo³ecznego obywateli. Warto zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ osoby te pozostaj¹ bez pracy nie z w³asnej woli.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z zapytaniem, czy ministerstwo pracuje nad uregulowaniem tego
problemu.

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 Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani z problemem dotycz¹cym osób prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹, które równoczeœnie w okresie do 28.02.2009 r. wykonywa³y pracê na podstawie umowy o pracê
nak³adcz¹.

Jak wynika z moich informacji, osoby te przed 28.02.2009 r., mog¹c wybraæ tytu³ do obowi¹zkowego
ubezpieczenia spo³ecznego, zdecydowa³y siê na pracê nak³adcz¹ – prawo do takiego wyboru dawa³a obo-
wi¹zuj¹ca wówczas ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Niestety po 18.02.2009 r. sytuacja ta uleg³a zmianie, polegaj¹cej na kwestionowaniu umów o pracê
nak³adcz¹. ZUS twierdzi, ¿e by³y one zawierane w celu obejœcia prawa i p³acenia mniejszych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne przez te osoby. Wed³ug moich informacji poskutkowa³o to równie¿ naliczaniem
tym przedsiêbiorcom zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami za zw³okê, pomimo i¿ ZUS wielokrotnie wyda-
wa³ osobom ubezpieczonym zaœwiadczenie o niezaleganiu ze sk³adkami, upewniaj¹c w ten sposób osoby
ubezpieczone, ¿e reguluj¹ swoje zobowi¹zania zgodnie z prawem.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pani¹ Minister o informacjê w sprawie poruszonej w powy¿szym
oœwiadczeniu.

Ponadto zwracam siê z proœb¹ o zastosowanie abolicji wobec tych osób, bo wed³ug mojej opinii przed-
siêbiorcy p³acili sk³adki na ZUS zgodnie z wówczas obowi¹zuj¹cym prawem.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Mieczys³awa Augustyna i Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Nale¿ymy do twórców banków ¿ywnoœci w Polsce. Jesteœmy wysoce zaniepokojeni decyzj¹ podjêt¹

przez Komisjê Europejsk¹, okreœlaj¹c¹ plan dystrybucji i alokacji bud¿etu dla pañstw europejskich,
w tym Polski, w zakresie programu „Dostarczanie nadwy¿ek ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii Eu-
ropejskiej” (zwanego programem PEAD) na rok 2012. Zaprezentowany przez KE plan piêciokrotnie
zmniejsza pomoc ¿ywnoœciow¹ dla Polski, z dotychczasowych 75 milionów euro na 17 milionów. Przed-
stawiony przez KE bud¿et zwi¹zany jest z wyrokiem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci z dnia
13 kwietnia w sprawie o numerze T-576/08 (pañstwo niemieckie przeciwko Komisji Europejskiej), który
w czêœci anulowa³ rozporz¹dzenie Komisji nr 945/2008, ustalaj¹ce plan dystrybucji ¿ywnoœci na rok
2009, a w szczególnoœci czêœæ dotycz¹c¹ alokacji œrodków pieniê¿nych. W swoim orzeczeniu s¹d zazna-
cza, ¿e program PEAD musi bazowaæ na uwalnianiu zapasów interwencyjnych, i podkreœla, ¿e rynkowe
zakupy ¿ywnoœci w ramach dofinansowania przekazanego przez UE powinny mieæ miejsce tylko w wyj¹t-
kowych przypadkach, rozpatrywanych restrykcyjnie przez Komisjê. Mimo tego wyrok nie ma ¿adnych
praktycznych konsekwencji dla lat wczeœniejszych, wyp³ywaj¹ce z niego wnioski musz¹ byæ stosowane
do rocznego planu dystrybucji na rok 2012, który w efekcie zbudowany jest g³ównie w oparciu o dane do-
tycz¹ce dostêpnych zapasów interwencyjnych, a tych obecnie jest w UE znikoma iloœæ. W stanowisku Fe-
deracji Polskich Banków ¯ywnoœci mo¿na przeczytaæ, ¿e „spowoduje to drastyczn¹ redukcjê iloœci produ-
któw ¿ywnoœciowych przyznanych w ramach programu w stosunku do roku 2011, a w efekcie zaowocuje
dramatycznymi konsekwencjami dla najbardziej potrzebuj¹cych osób tak w Polsce, jak i ca³ej Europie.
Taka decyzja KE dotknie wszystkie organizacje realizuj¹ce program w Polsce oraz setki tysiêcy ubogich
osób w Polsce”.

W regionie koniñskim i pilskim z programu PEAD korzysta dziœ oko³o 95 tysiêcy osób. Rozprowadzamy
rocznie oko³o 4,5 tysi¹ca ton ¿ywnoœci, w tym z PEAD – ponad 3,5 tysi¹ca. Jako twórcy banków ¿ywnoœci
w Koninie i Pile nie wyobra¿amy sobie, ¿eby po zmianach wprowadzonych przez KE pomoc mia³a otrzy-
maæ tylko co czwarta osoba. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zagro¿ona jest infrastruktura trzydziestu
jeden banków dzia³aj¹cych w Polsce, ich bardzo du¿y dorobek, magazyny, ch³odnie, auta i zatrudnione
w nich osoby.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ jeszcze raz prosimy o piln¹ interwencjê. Do rozwi¹zania tego pro-
blemu Polska powinna wykorzystaæ sprawowanie prezydencji w Unii. Przez najbli¿sze pó³ roku bêdziemy
staæ na czele pañstw europejskich i musimy pokazaæ, jak bardzo zale¿y nam na pomocy najubo¿szym.
Zainteresowanych t¹ spraw¹ jest co najmniej dwadzieœcia pañstw Unii Europejskiej. Ta kwestia winna
byæ jak najszybciej rozpatrzona, tak ¿eby podjête decyzje umo¿liwi³y uruchomienie programu w 2012 r.
na tym samym poziomie, co w roku bie¿¹cym. Je¿eli oka¿e siê, ¿e Unia nie zd¹¿y rozwi¹zaæ tego problemu
do koñca roku, to koniecznie trzeba bêdzie przygotowaæ alternatywne rozwi¹zania w oparciu o polski bu-
d¿et na rok 2012.

Z powa¿aniem
Mieczys³aw Augustyn
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Józefa Bergiera, Zbigniewa Szaleñca, Stanis³awa Iwana,

Rafa³a Muchackiego, Jadwigê Rotnick¹, £ukasza Abgarowicza,
Andrzeja Grzyba, Antoniego Motyczkê, Stanis³awa Gorczycê,
Andrzeja Misio³ka, Andrzeja Owczarka, Andrzeja Persona,

Stanis³awa Jurcewicza, Marka Konopkê, Romana Ludwiczuka,
Ryszarda Knosalê, S³awomira Kowalskiego, Stanis³awa Bisztygê,
Ma³gorzatê Adamczak, Gra¿ynê Sztark, Mieczys³awa Augustyna,

Jana Olecha, Zbigniewa Meresa, Piotra Zientarskiego,
Tomasza Misiaka, Ireneusza Niewiarowskiego,
Mariê Pañczyk-Pozdziej i Edmunda Wittbrodta

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do z³o¿onego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oœwiadczenia w sprawie

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin chcê powiedzieæ, ¿e z zadowoleniem przyj¹³em odpowiedŸ
o w³¹czeniu nauk o kulturze fizycznej do obszaru wiedzy „nauk medycznych i nauk o zdrowiu publicznym
oraz kulturze fizycznej”.

Jednoczeœnie wraz z grup¹ senatorów aktualizujemy propozycjê, aby w dziedzinie nauk o kulturze fi-
zycznej znalaz³y siê cztery dyscypliny: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i turystyka oraz rehabilita-
cja. Informujemy, ¿e prezentowane stanowisko jest zgodne z konwentem rektorów Akademii Wychowa-
nia Fizycznego.

Józef Bergier
Zbigniew Szaleniec
Stanis³aw Iwan
Rafa³ Muchacki
Jadwiga Rotnicka
£ukasz Abgarowicz
Andrzej Grzyb
Antoni Motyczka
Stanis³aw Gorczyca
Andrzej Misio³ek
Andrzej Owczarek
Andrzej Person
Stanis³aw Jurcewicz
Marek Konopka
Roman Ludwiczuk
Ryszard Knosala
S³awomir Kowalski
Stanis³aw Bisztyga
Ma³gorzata Adamczak
Gra¿yna Sztark
Mieczys³aw Augustyn
Jan Olech
Zbigniew Meres
Piotr Zientarski
Tomasz Misiak
Ireneusz Niewiarowski
Maria Pañczyk-Pozdziej
Edmund Wittbrodt
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ju¿ od d³u¿szego czasu z mediów, a tak¿e z sygna³ów p³yn¹cych od wyborców, dowiadujemy siê o bar-

dzo z³ym stanie autobusów i busów w transporcie zbiorowym.
Dlatego te¿ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, jakie dzialania podjêto w celu poprawienia stanu rzeczy

w tym zakresie, a tak¿e o to, czy we wzmo¿onym okresie ruchu pojazdów, jakim s¹ wakacje, zwiêkszy siê
czêstoœæ przeprowadzania kontroli.

Bêdê bardzo wdziêczny za informacje o sytuacji w poszczególnych regionach kraju, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Ma³opolski.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W marcu tego roku w wyniku po¿aru uleg³ czêœciowemu zniszczeniu jeden z najwspanialszych zabyt-

ków Ma³opolski Zachodniej – klasztor ojców Bernardynów w Alwerni. Jego naprawa wymagaæ bêdzie
wielkich nak³adów si³ i œrodków, a temu województwo ma³opolskie i gmina Alwernia mog¹ nie sprostaæ.
Wiele lokalnych inicjatyw podejmowanych zarówno przez ojców Bernardynów, jak i samorz¹d lokalny,
takich jak zbiórki, festyny itp., przyniesie okreœlone wp³ywy, ale niestety to nie wystarczy.

Dlatego pragnê zapytaæ Pana Ministra, jaka pomoc z bud¿etu pañstwa zosta³a ju¿ przekazana na od-
budowê klasztoru w Alwerni, oraz czy planowane s¹ kolejne œrodki pomocowe.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Dba³oœæ o sta³e umniejszanie deficytu bud¿etowego powoduje koniecznoœæ wielu, czêsto drastycz-

nych, ciêæ bud¿etowych. Obejmuj¹ one ró¿ne dziedziny naszego ¿ycia, wa¿ne jednak, by w najmniejszym
stopniu dotyczy³y najubo¿szych i potrzebuj¹cych.

W sytuacji, w której w ustawie bud¿etowej na rok 2011 ograniczone zosta³y œrodki na Fundusz Pracy,
pragnê zapytaæ Pani¹ Minister, czy znana jest ju¿ wstêpna perspektywa œrodków na fundusz w roku
2012, ze szczególnym uwzglêdnieniem wsparcia, na jakie mog¹ liczyæ powiatowe urzêdy pracy w Ma³o-
polsce, w tym urzêdy w Ma³opolsce Zachodniej, to jest w powiatach chrzanowskim, myœlenickim, oœwiê-
cimskim, suskim i wadowickim.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Program „Moje boisko – Orlik 2012” to wspania³a inicjatywa, dziêki której jak nigdy krzewione s¹ sport

i kultura fizyczna. To szczególnie wa¿ne i cenne zjawisko, które powinno byæ rozszerzane.
Dlatego chcê zapytaæ Pana Ministra, jakie œrodki zaplanowano na program „Moje boisko – Orlik 2012”

w roku 2012 i jakie inwestycje w ramach programu s¹ zaplanowane do wykonania w najbli¿szym czasie
na terenie województwa ma³opolskiego.

Chcia³bym równie¿ zapytaæ, czy rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wsparcia programu „Orlik” przez Totalizator
Sportowy lub inn¹ instytucjê, na przyk³ad ubezpieczeniow¹. Umieszczenie reklam w kompleksie Orlika
w zamian za okreœlon¹ kwotê by³oby bardzo pomocne dla samorz¹dów, które s¹ odpowiedzialne za Orliki.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich miesi¹cach gruntownym zmianom uleg³o polskie prawo wyborcze. Wœród wielu istotnych

kwestii, które próbuje siê uregulowaæ, s¹ tak¿e sprawy dotycz¹ce g³osowania przez osoby niepe³nospra-
wne za poœrednictwem pe³nomocnika lub korespondencyjnie.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, jak wygl¹da stan prac nad wdro¿eniem powy¿-
szych u³atwieñ dla niepe³nosprawnych, jakie bêd¹ koszty przeprowadzenia g³osowania korespondencyj-
nego i jak bêdzie ono wygl¹da³o od strony technicznej, a szczególnie o to, kiedy zostanie przeprowadzone,
w jakiej formie i jakie bêdzie zabezpieczenie korespondencyjnych g³osów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Prezes NFZ w rozporz¹dzeniu z dnia 6 kwietnia 2011 r. okreœli³ wymogi odnoœnie do wyposa¿enia i ob-

sady kadrowej centrów urazowych ju¿ uprzednio akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W tym
rozporz¹dzeniu brak jednoznacznego stwierdzenia, ¿e chorzy w centrach urazowych bêd¹ liczeni poza li-
mitami NFZ.

W¹tpliwoœci budzi zasada tak zwanego preferencyjnego finansowania tylko tych chorych, którzy
spe³niaj¹ kryteria w³¹czenia i leczeni bêd¹ w centrach. Pozostali chorzy, z takimi samymi obra¿eniami, le-
czeni z ró¿nych wzglêdów w innych szpitalach, znajd¹ siê poza rozliczeniem.

Najwiêcej emocji w œrodowisku lekarskim budz¹ wymogi dotycz¹ce obsady kadrowej, a w szczególno-
œci liczba specjalistów, którzy w leczeniu operacyjnym uczestnicz¹ czêsto w wymiarze szcz¹tkowym. Pro-
szê wiêc Pani¹ Minister o interpretacjê, czy tych specjalistów nale¿y zatrudniæ, czy te¿ maj¹ byæ zabezpie-
czeni, a wiêc dyspozycyjni wówczas, kiedy bêd¹ potrzebni.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-

wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (DzU nr 169, poz. 1384) wprowadzi³a do polskie-
go systemu podatkowego instytucjê tak zwanego kredytu podatkowego. Zosta³a ona zaimplementowana
zarówno do podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, jak i do
rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych.

Kredyt podatkowy zosta³ skierowany do przedsiêbiorców dopiero rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ, któ-
rzy w swojej dzia³alnoœci bêd¹ zatrudniaæ co najmniej piêciu pracowników. Mia³ on u³atwiæ im start na
rynku i pomóc w ugruntowaniu pozycji na nim. Z za³o¿enia celem tego rozwi¹zania by³o pobudzenie
przedsiêbiorczoœci oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez umo¿liwienie sp³aty zobowi¹zañ podat-
kowych z tytu³u podatku dochodowego, które w danym roku podatkowym zosta³y objête kredytem podat-
kowym, sp³acanym ratalnie w kolejnych latach. Najogólniej rzecz bior¹c, kredyt podatkowy mia³ stwo-
rzyæ mo¿liwoœæ od³o¿enia w czasie zap³aty zobowi¹zañ podatkowych.

Instytucja kredytu podatkowego wydaje siê doœæ atrakcyjna, jednak z praktyki wynika, ¿e zaintereso-
wanie nim podatników jest bardzo nik³e. W latach 2004–2010 z ulgi skorzysta³y tylko cztery firmy. Po-
zwala to stwierdziæ, i¿ w funkcjonuj¹cej formie kredyt podatkowy jest zupe³nie nieop³acalny dla przedsiê-
biorców. Jako g³ówny powód takiego stanu zarówno w doktrynie, jak i w praktyce wskazuje siê bardzo
wysokie wymogi – wrêcz niemo¿liwe do spe³nienia – stawiane firmom, które mog¹ ubiegaæ siê o przyzna-
nie kredytu podatkowego.

Z kredytu podatkowego mog¹ skorzystaæ wy³¹cznie przedsiêbiorcy po raz pierwszy rozpoczynaj¹cy po-
zarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednak¿e tylko wówczas, gdy spe³ni¹ nastêpuj¹ce warunki, wymie-
nione enumeratywnie w ustawie:

1) w okresie poprzedzaj¹cym rok korzystania z tego zwolnienia osi¹gnêli przychód z pozarolniczej dzia-
³alnoœci gospodarczej œredniomiesiêcznie w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ w z³otych kwoty co
najmniej 1 tysi¹c euro, przeliczonej wed³ug œredniego kursu euro og³aszanego przez Narodowy Bank Pol-
ski, z ostatniego dnia roku poprzedzaj¹cego rok rozpoczêcia tej dzia³alnoœci;

2) od dnia rozpoczêcia prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej do dnia 1 stycznia roku
podatkowego, w którym rozpoczynaj¹ korzystanie ze zwolnienia byli ma³ymi przedsiêbiorcami w rozu-
mieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej, a w okresie poprzedzaj¹cym rok korzystania ze zwolnienia
zatrudniali na podstawie umowy o pracê w ka¿dym miesi¹cu co najmniej piêæ osób w przeliczeniu na
pe³ne etaty;

3) w prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej nie wykorzystuj¹ œrodków trwa³ych oraz
wartoœci niematerialnych i prawnych, a tak¿e innych sk³adników maj¹tku o znacznej wartoœci udostêp-
nionych im nieodp³atnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podat-
ku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez
te osoby i stanowi¹cych ich w³asnoœæ;

4) z³o¿yli w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego oœwiadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia;
5) w roku korzystania ze zwolnienia opodatkowuj¹ swoje dochody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-

darczej jednolit¹ stawk¹ 19%.
Kolejnym powodem braku popularnoœci tej instytucji jest surowa sankcja groŸby utraty prawa do pre-

ferencji w piêciu kolejnych latach. Kredyt podatkowy jest bowiem zwolnieniem podmiotowym o charak-
terze warunkowym. W czasie korzystania z niego podatnik musi spe³niaæ okreœlone warunki. Co wiêcej,
korzystanie ze zwolnienia w istocie trwa szeœæ lat podatkowych – pierwszy rok, w którym podatnikowi
udzielany jest kredyt i piêæ nastêpnych lat podatkowych, podczas których podatnik „sp³aca” kredyt.
Utrata prawa do zwolnienia mo¿e nast¹piæ w ci¹gu owych szeœciu lat. Podatnicy trac¹ prawo do zwolnie-
nia, je¿eli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w piêciu nastêpnych latach po-
datkowych zlikwidowali dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo zosta³a og³oszona ich upad³oœæ obejmuj¹ca likwi-
dacjê maj¹tku lub upad³oœæ obejmuj¹ca likwidacjê maj¹tku spó³ki, której s¹ wspólnikami; osi¹gnêli
przychód z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej œredniomiesiêcznie w wysokoœci stanowi¹cej równo-
wartoœæ w z³otych kwoty ni¿szej ni¿ 1 tysi¹c euro, przeliczonej wed³ug œredniego kursu euro og³aszanego
przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego; w którymkolwiek z miesiêcy w tych la-
tach zmniejsz¹ przeciêtne miesiêczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracê o wiêcej ni¿ 10%, w sto-
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sunku do najwy¿szego przeciêtnego miesiêcznego zatrudnienia w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy,
przy czym przeciêtne miesiêczne zatrudnienie ustala siê w przeliczeniu na pe³ne etaty, pomijaj¹c liczby
po przecinku, w przypadku gdy przeciêtne miesiêczne zatrudnienie jest mniejsze od jednoœci, przyjmuje
siê liczbê jeden, lub maj¹ zaleg³oœci z tytu³u podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, ce³ oraz
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenie zdrowotne; okreœlenie lub wymierzenie w innej for-
mie – w wyniku postêpowania prowadzonego przez w³aœciwy organ – zaleg³oœci z wymienionych tytu³ów
nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, je¿eli zaleg³oœæ ta wraz z odsetkami za zw³o-
kê zostanie uregulowana w terminie czternastu dni od dnia dorêczenia decyzji ostatecznej.

Konsekwencje prawnopodatkowe utraty prawa do korzystania z kredytu podatkowego s¹ zró¿nicowa-
ne, w zale¿noœci od tego, w jakim momencie nastêpuje utrata prawa do zwolnienia. Szczególnie niekorzy-
stna i zniechêcaj¹ca jest regulacja nakazuj¹ca zwrot ulgi wraz z karnymi odsetkami. Przedsiêbiorcy z pe-
wnoœci¹ chêtniej korzystaliby z tego kredytu, gdyby w razie utraty prawa do preferencji grozi³a im jedynie
zap³ata podatku, bez powiêkszania go o odsetki.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
pytanie: czy w najbli¿szym czasie przewidywana jest nowelizacja przedmiotowej regulacji kredytu podat-
kowego, tak aby zwiêkszyæ jego atrakcyjnoœæ poprzez dostosowanie przepisów do ich rzeczywistego za-
stosowania w praktyce?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Instytucja upad³oœci konsumenckiej zosta³a wprowadzona do systemu prawa polskiego w dniu

31 marca 2009 r. na mocy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i napraw-
cze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (DzU nr 234, poz. 1572). Zabieg ten by³ od-
powiedzi¹ na liczne g³osy podnoszone w doktrynie postuluj¹ce wprowadzenie upad³oœci konsumenckiej,
której funkcjonowanie w prawie polskim wydawa³o siê byæ konieczne i niezbêdne. Upad³oœæ konsumen-
cka by³a przedstawiana jako narzêdzie do walki ze zjawiskiem nadmiernego zad³u¿enia, które w obecnej
sytuacji gospodarczej kraju i œwiata staje siê coraz bardziej nasilone. G³ównym za³o¿eniem wprowadze-
nia tej instytucji by³o przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu d³u¿nika poprzez wydostanie go z pêtli
zad³u¿enia i umo¿liwienie nowego startu.

Po dwóch latach funkcjonowania instytucji upad³oœci konsumenckiej w prawie polskim powszechn¹
opini¹ jest, i¿ jest ona instytucj¹ „martw¹”. Konsumenci nie s¹ ni¹ zainteresowani, a praktyka pokazuje,
¿e oczekiwania spo³eczne z ni¹ zwi¹zane by³y diametralnie odmienne. Podstawowym problemem jest nie-
dostosowanie tej instytucji do aktualnych potrzeb.

W okresie pierwszych czternastu miesiêcy funkcjonowania tej instytucji s¹dy zarejestrowa³y wp³yw ty-
si¹ca dwustu trzydziestu szeœciu wniosków. Upad³oœæ og³oszono w szesnastu sprawach, co maj¹c na
wzglêdzie liczbê spraw za³atwionych, stanowi 1,4%. W œwietle tych danych og³oszenie upad³oœci niew¹t-
pliwie stanowi wyj¹tek, nie zaœ regu³ê. Statystyki te obrazuj¹, jak niedoskona³a jest regulacja prawna
upad³oœci konsumenckiej, przez co nie tylko stanowi wyzwanie dla konsumentów, ale równie¿ przyczy-
nia siê do stosowania rozbie¿nych praktyk przez s¹dy.

Jednym z g³ównych zarzutów kierowanych w stosunku do upad³oœci konsumenckiej w obecnym
kszta³cie jest to, i¿ nie uwzglêdnia ona dostatecznie interesów d³u¿ników, ogranicza w sposób istotny do-
stêp do tej instytucji, dyskryminuj¹c d³u¿ników, którzy nie dysponuj¹ odpowiednim maj¹tkiem. Wyklu-
cza siê to ca³kowicie z interesem wierzycieli, dla których nie jest wa¿na forma, ale to, w jakim stopniu zo-
stan¹ zaspokojeni. Podstawowym kryterium powinna byæ zdolnoœæ konkretnego d³u¿nika do zaspokoje-
nia wierzycieli, która tylko w pewnym zakresie uzale¿niona jest od posiadanego maj¹tku.

Zgodnie ze statystykami na dziewiêæset piêædziesi¹t siedem spraw w osiemnastu s¹d oddali³ wniosek,
stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e zachodz¹ pozytywne podstawy og³oszenia upad³oœci, jednak¿e wniosek
podlega oddaleniu ze wzglêdu na brak maj¹tku potrzebnego na zaspokojenie kosztów postêpowania. Do-
datkowo nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku stu osiemdziesiêciu jeden spraw s¹d w ogóle nie bada³ innych
podstaw og³oszenia upad³oœci, poprzestaj¹c na stwierdzeniu, ¿e d³u¿nik nie dysponuje odpowiednim
maj¹tkiem.

Kolejnym najczêœciej wymienianym zarzutem pod adresem instytucji upad³oœci konsumenckiej jest
brak szczegó³owego uregulowania wymogów formalnych wniosku o og³oszenie upad³oœci. Blisko 95%
wszystkich wniosków obarczone jest brakami formalnymi, co pozwala stwierdziæ, ¿e wina w tym przypad-
ku nie le¿y po stronie wnioskodawców. W praktyce poszczególnych s¹dów powsta³y istotne rozbie¿noœci
w zakresie treœci wniosku. S¹dy maj¹ problem z ustaleniem tego, co taki wniosek powinien zawieraæ. Ta-
ka sytuacja niew¹tpliwie wymaga ingerencji ustawodawcy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
pytanie: czy w najbli¿szym czasie przewidywana jest nowelizacja przedmiotowej regulacji upad³oœci kon-
sumenckiej i czy Pan Minister rozwa¿a wprowadzenie formularza wniosku o og³oszenie upad³oœci?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili siê do mnie cz³onkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Bia³ymstoku, przedstawiaj¹c uchwa³ê

nr 2 walnego zebrania cz³onków z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie prawa farmaceutów do klauzuli su-
mienia oraz odmowy sprzeda¿y i promocji œrodków niszcz¹cych p³odnoœæ i ludzkie ¿ycie u jego pocz¹tku.

Niew¹tpliwie nale¿y zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na respektowanie prawa pracowników medycznych do
klauzuli sumienia. W chwili obecnej w polskim systemie prawnym klauzula sumienia przyznana jest je-
dynie lekarzom. Jednak w dalszym ci¹gu nieureuglowana pozostaje kwestia farmaceutów, g³ównie pra-
cuj¹cych w polskich aptekach. Wobec tego farmaceuci w istocie s¹ zmuszani do sprzedawania œrodków
farmakologicznych niszcz¹cych ludzk¹ p³odnoœæ lub zabijaj¹cych zarodek ludzki w pocz¹tkach jego ist-
nienia. Jest to przejaw powa¿nej dyskryminacji, której doœwiadczaj¹ polscy farmaceuci, pozbawieni pra-
wa do korzystania z klauzuli sumienia. Dzia³anie takie jest tak¿e sprzeczne z kodeksem etycznym apte-
karza, w którym w §3 stwierdza siê, ¿e „powo³aniem aptekarza jest wspó³udzia³ w ochronie ¿ycia i zdrowia
oraz zapobieganie chorobom”, a tak¿e z §4 mówi¹cym, ¿e farmaceuta musi posiadaæ wolnoœæ postêpowa-
nia zgodnie ze swoim sumieniem.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie:
czy w najbli¿szym czasie planowane s¹ zmiany legislacyjne zmierzaj¹ce do przyznania farmaceutom pra-
wa do klauzuli sumienia? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie zakresu planowanych zmian oraz terminu ich
wprowadzenia.

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!
Otrzyma³em niepokoj¹ce informacje, i¿ tak zwana specustawa drogowa nie chroni dostatecznie intere-

sów osób wyw³aszczonych. W praktyce wiêc w³aœciciel mo¿e straciæ nieruchomoœæ, nie znaj¹c wysokoœci
odszkodowania. Brak te¿ sankcji za przekroczenie trzydziestodniowego terminu na jego ustalenie. Za-
rz¹dcy dróg uchylaj¹ siê równie¿ od wykupu nieu¿ytecznych czêœci nieruchomoœci. Przepisy dotycz¹ce
szacowania gruntów i zabudowañ przejmowanych pod drogi publiczne zosta³y tak¿e zaskar¿one przez
Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjnoœci
wspomnianych przepisów.

Przewidziany w wy¿ej wymienionej ustawie trzydziestodniowy termin na ustalenie odszkodowania, li-
czony od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna, jest
terminem nierealnym do zrealizowania oraz nagminnie przekraczanym. Co wiêcej, ustawodawca nie
przewidzia³ sankcji prawnych za przekroczenie przedmiotowego terminu.

Analiza nap³ywaj¹cych do mojego biura skarg i próœb o interwencjê uzasadnia stwierdzenie, i¿ roz-
wi¹zania przyjête w specustawie drogowej nie sprawdzaj¹ siê. Doprowadzaj¹ jedynie do konsekwentnego
ograniczania prawa w³asnoœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Jakie œrodki prawne przys³uguj¹ osobom wyw³aszczonym w trybie tak zwanej specustawy drogowej

w przypadku przekroczenia trzydziestodniowego terminu okreœlonego na wydanie decyzji o ustaleniu
wysokoœci odszkodowania?

Czy planowane jest wprowadzenie zmian do wy¿ej wymienionej ustawy, tak aby w wiêkszym stopniu
chroniæ prawo w³asnoœci? Je¿eli tak to proszê o wskazanie zakresu planowanych zmian oraz ewentual-
nego terminu ich wprowadzenia.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu ubieg³ego roku marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, wykonuj¹c obowi¹zki prezyden-

ta, zatwierdzi³ umowê o tak zwanym ma³ym ruchu granicznym z Bia³orusi¹. Dokumenty w tej sprawie
podpisa³ na przejœciu granicznym w KuŸnicy (województwo podlaskie). Tym samym zakoñczy³a siê proce-
dura ratyfikacji umowy po stronie polskiej. Wejœcie w ¿ycie przepisów u³atwiaj¹cych przekraczanie grani-
cy mieszkañcom strefy przygranicznej mo¿liwe bêdzie jednak dopiero po dope³nieniu podobnej procedu-
ry po stronie bia³oruskiej. Obecnie w³adze Republiki Bia³oruœ nie zakoñczy³y procedury ratyfikacji przed-
miotowej umowy, a ma³y ruch graniczny pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³oruœ w isto-
cie nie funkcjonuje.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy znany jest Panu przybli¿ony termin zakoñczenia procedury ratyfikacji umowy o tak zwanym ma-

³ym ruchu granicznym z Bia³orusi¹ przez stronê bia³orusk¹?
Sk¹d tak znaczne opóŸnienie w ostatecznym zakoñczeniu procedur ratyfikacyjnych zwi¹zanych

z przedmiotow¹ umow¹?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Województwo podlaskie jest w g³ównej mierze obszarem rolniczym, na co wskazuje jeden z najwiêk-

szych w Polsce odsetek osób zatrudnionych tam na roli. Rolnicy obserwuj¹ stale rosn¹c¹ skalê strat spo-
wodowanych przez dzikie zwierzêta, g³ównie dziki. Obecnie obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne zawarte
w ustawie z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie, DzU z 2005 r. Nr 127 poz. 1066, a tak¿e w roz-
porz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postêpowania przy szacowa-
niu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za szkody w uprawach i p³odach rolnych, DzU Nr 45 poz. 272, nie za-
wieraj¹ rozwi¹zañ prowadz¹cych do uzyskania odszkodowania faktycznie rekompensuj¹cego poniesio-
ne straty. Ponadto procedura szacowania szkód jest zbyt d³ugotrwa³a w odniesieniu do stosunkowo krót-
kiego okresu zbiorów. Obecnie ko³a ³owieckie nie dysponuj¹ wystarczaj¹cymi funduszami do zrekom-
pensowania strat.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie.
Czy w najbli¿szym czasie planowane s¹ zmiany legislacyjne w zakresie wprowadzenia innych roz-

wi¹zañ prawnych chroni¹cych interesy rolników, w szczególnoœci budowa ogrodzeñ zapobiegaj¹cych
szkodom, a tak¿e uproszczenie i skrócenie procedur szacowania szkód i wyp³at nale¿nych odszkodowañ?
Je¿eli tak, to proszê o wskazanie zakresu planowanych zmian oraz terminu ich wprowadzenia.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Ryszarda Góreckiego,

Janusza Rachonia i Edmunda Wittbrodta

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Antoniego Górskiego

Zwracamy siê do Krajowej Rady S¹downictwa o pilne podjêcie interwencji w celu oceny postêpowania
S¹du Rodzinnego w Gdañsku, decyduj¹cego o odebraniu matce ma³ego dziecka oraz oceny sposobu wy-
konania decyzji s¹du.

Zbulwersowa³a nas ostatnio nag³oœniona w mediach decyzja S¹du Rodzinnego w Gdañsku o ode-
braniu dziecka matce, a przede wszystkim sposób jej wykonania. Podejrzewamy, ¿e dobro dziecka zosta-
³o naruszone oraz naruszono jego prawa. Odebranie dziecka si³¹, o godzinie 6.00, w licznej asyœcie policji
dyskwalifikuje, naszym zdaniem, kuratora.

Prosimy o pilne zbadanie tej sprawy i podjêcie odpowiednich dzia³añ, aby podobne wydarzenia nie
mia³y miejsca w przysz³oœci.

Ryszard Górecki
Janusz Rachoñ
Edmund Wittbrodt
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie konsekwentnych dzia³añ na rzecz wywi¹zania siê ze
z³o¿onej przez Pana Ministra w odpowiedzi na moje oœwiadczenie zawartej w piœmie o sygnatu-
rze 604/613/03/11/JS z dnia 19.04.2011 r. deklaracji wspó³pracy z w³adzami miasta £odzi w kwestii
utworzenia muzeum w oparciu o kolekcjê eksponatów lotniczych zgromadzonych w £odzi przy ul. Pilskiej
w s¹siedztwie lotniska Lublinek. Ze zdumieniem przyj¹³em odpowiedŸ, jakiej wiceprezydentowi miasta
£odzi, pani Agnieszce Nowak, udzieli³ sekretarz stanu do spraw spo³ecznych i profesjonalizacji, pan
Czes³aw Pi¹tas, w piœmie o sygnaturze 2851/DWiPO z dnia 16.06.2011 r., poniewa¿ na sugestiê doty-
cz¹c¹ wspó³pracy miasta £odzi w zakresie utrzymania kolekcji, bêd¹c¹ konsekwencj¹ stanowiska wyra-
¿onego przez Pana Ministra we wspomnianym na wstêpie piœmie, odpowiedziano negatywnie.

Jak¹ moc mia³o wiêc stwierdzenie Pana Ministra, skoro propozycja wspó³pracy miasta £odzi zosta³a
natychmiast odrzucona? W szczególnoœci dziwi sformu³owanie dotycz¹ce akceptacji przez ca³e œrodowis-
ko „ludzi skrzyde³” pomys³u przeniesienia eksponatów do Dêblina, kiedy wed³ug dostêpnych mi informa-
cji koncepcja ta nie by³a konsultowana z ¿adnym z ³ódzkich œrodowisk lotniczych. Proszê o informacjê
z kim konkretnie w £odzi konsultowano tê propozycjê? W szczególnoœci chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
konsultowano j¹ z przedstawicielami Aeroklubu £ódzkiego, który – jak wynika z pisma nr 371
z 05.03.1992 r. szefa s³u¿by in¿ynieryjno-lotniczej g³ównego in¿yniera WLOP, p³k. mgr in¿. Jana Bara-
nieckiego – równie¿ wspó³uczestniczy³ w tworzeniu kolekcji?

Sprawa kolekcji i stanowisko ministerstwa wobec niej budz¹ najwy¿sze zdziwienie. Przypomnê, ¿e na
moje oœwiadczenie z dnia 16.07.2009 r. dotycz¹ce losów kolekcji uzyska³em odpowiedŸ, ¿e w jej sk³ad
wchodz¹ eksponaty nie bêd¹ce w³asnoœci¹ Wojska Polskiego. W odpowiedzi na moje oœwiadczenie z dnia
17.03.2011 r. uzyska³em odpowiedŸ o gotowoœci wspó³pracy miasta £ódŸ w tworzeniu profesjonalnej
ekspozycji. Niestety miasto £ódŸ i jego mieszkañcy s¹ informowani, ¿e takiej gotowoœci nie ma, a Wojsko
Polskie planuje zabraæ eksponaty, o których jeszcze dwa lata wczeœniej nie wiedzia³o, i¿ nie s¹ jego w³as-
noœci¹. Poniewa¿ ca³e zainteresowanie i œwiadomoœæ tego, co posiada Wojsko Polskie wziê³y siê prawdo-
podobnie ze spo³ecznego zainteresowania siê kolekcj¹ mieszkañców £odzi, pragnê poinformowaæ Pana
Ministra, ¿e to zainteresowanie mo¿e doprowadziæ do protestów spo³ecznych podczas próby wywiezienia
kolekcji z £odzi. Sugerujê, aby za poœrednictwem odpowiednich urzêdników przeanalizowaæ informacje
medialne o protestach w obronie zabytków, jakie mia³y miejsce w £odzi.

Czy ktokolwiek, rozwa¿aj¹c decyzjê o wywiezieniu eksponatów z £odzi, zaastanawia³ siê nad konsek-
wencjami tego rodzaju zdarzeñ?

Czy oprócz kosztów spo³ecznych rozwa¿ano te¿ koszty natury czysto ekonomicznej, zwi¹zane z trans-
portem wielkogabarytowych eksponatów na du¿¹ odleg³oœæ?

Czy wiadomo, jakie bêd¹ te koszty i czy nie lepiej i taniej by³oby – za porównywalne z kosztami trans-
portu pieni¹dze – zadbaæ o eksponaty w £odzi?

Dlaczego d¹¿y siê do centralizacji kolekcji w Dêblinie, akurat kosztem eksponatów zgromadzonych
w £odzi, a pozostawia siê eksponaty w innych muzeach?

Dlaczego wola mieszkañców i w³adz £odzi jest ignorowana, czego œwiadectwem jest pismo sekretarza
stanu do spraw spo³ecznych i profesjonalizacji, pana Czes³awa Pi¹tasa z dnia 14.06.2011 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
MojeoœwiadczeniedotyczyprzyspieszenianadaniaobywatelstwapanuA.G. zamieszka³emuwRybniku.
A. G. wraz ze swoj¹ matk¹ mieszka w Polsce ju¿ od piêtnastu lat. Jego matka rozwiod³a siê pierwszym

mê¿em, Ukraiñcem, który pozosta³ w ojczyŸnie. Nastêpnie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski z Polakiem. Ra-
zem z mê¿em stara³a siê o zrzeczenie siê praw rodzicielskich przez biologicznego ojca A. G., by jej obecny
m¹¿ móg³ go adoptowaæ. Niestety, takie procedury przebiegaj¹ zbyt d³ugo. W tym przypadku procedura
trwa³a na tyle d³ugo, ¿e ch³opak osi¹gn¹³ pe³noletnioœæ, wiêc nie mo¿e ju¿ zostaæ adoptowany.

Znam osobiœcie A. G., to zdolny i dobry uczeñ. W klasie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego. Dodam, ¿e jê-
zykiem polskim w³ada biegle w mowie i piœmie. Udziela siê spo³eczne, bierze tak¿e czynny udzia³ w wielu
organizowanych uroczystoœciach patriotycznych. Ostatnio mia³em okazjê wspó³pracowaæ z nim osobi-
œcie podczas organizacji obchodów dziewiêædziesi¹tej rocznicy wybuchu III powstania œl¹skiego.

Uwa¿am, ¿e swoj¹ postaw¹ udowadnia on ka¿dego dnia, ¿e zas³uguje na przyznanie mu polskiego oby-
watelstwa. Dlatego proszê o pozytywne rozpatrzenie jego proœby dotycz¹cej nadania mu obywatelstwa. Je-
dnoczeœnie zwracam siê z proœb¹ o informacjê, na jakim etapie rozpatrywania jest jego wniosek.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. (Dziennik
Ustaw z 2010 r. Nr 225 poz. 1446, z dnia 30 listopada 2010 r.), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2011 r., zosta³y zwiêkszone limity prêdkoœci obowi¹zuj¹ce na autostradach i drogach ekspresowych.

W styczniu 2011 r., w miesi¹cu, w którym wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o zwiêkszonych limitach
prêdkoœci obowi¹zuj¹cych na autostradach i drogach ekspresowych, zwiêkszy³a siê liczba wypadków ró-
wnie¿ na tych szlakach komunikacyjnych (dane za styczeñ 2011 r. przedstawione przez Stalexport Auto-
strada Ma³opolska). Podana w mediach przyczyna wzrostu liczby wypadków odnosi³a siê do zwiêkszone-
go limitu dopuszczalnych prêdkoœci.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o przedstawienie statystyk wypadków drogowych na autostradach
i drogach ekspresowych, bezpoœrednio zwi¹zanych z podniesieniem limitów prêdkoœci, z kolejnych sze-
œciu miesiêcy obowi¹zywania ustawy, z porównaniem do analogicznego okresu roku ubieg³ego. Byæ mo¿e
wiêksza liczba wypadków w styczniu nie by³a bezpoœrednio zwi¹zana z podniesieniem limitów prêdkoœci,
byæ mo¿e by³a jedynie zbiegiem okolicznoœci. Mam nadziejê, ¿e te w¹tpliwoœci rozwiej¹ nie wyrywkowe,
zaledwie z jednego miesi¹ca, statystyki Stalexportu, ale pó³roczne dane ministerstwa na ten temat.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Andrzeja Grzyba i Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Pañstwowe Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe” to najwiêksza w Unii Europejskiej organizacja za-

rz¹dzaj¹ca lasami nale¿¹cymi do Skarbu Pañstwa. Przemiany ustrojowe oraz nie zawsze rozs¹dne kreowa-
nie aktów prawnych dotycz¹cych tematyki lasów doprowadzi³y do potrzeby przeprowadzenia reorganizacji
i wprowadzenia zmian maj¹cych na celu usprawnienie zarz¹dzania, jak równie¿ pozwalaj¹cych na bez-
sporne i równe wobec wszystkich zainteresowanych rozdzielanie zarówno zadañ, jak i przywilejów czy ko-
rzyœci. Najrozs¹dniejszym dzia³aniem, które poprawi³oby przebieg merytorycznych prac nad zmianami le-
gislacyjnymi i pozwoli³oby wszystkim stronom wypowiedzieæ siê w tych wa¿nych kwestiach, by³oby powo-
³anie zespo³u roboczego lub komitetu, w którym reprezentowani byliby zarówno przedstawiciele rynku
drzewnego, Lasów Pañstwowych, jak i parlamentarzyœci. Takie gremium mia³oby umocowanie i mandat
spo³eczny do prac nad przygotowaniem najlepszych rozwi¹zañ dotycz¹cych zarówno dystrybucji drewna,
jak i kszta³towania jego cen, co wydaje siê byæ niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki.

Lasy Pañstwowe, pomijaj¹c margines lasów prywatnych, to monopolista. Przemys³ drzewny z powodu
niestabilnoœci poda¿y i ceny surowca od jakiegoœ czasu prze¿ywa k³opoty, które ostatnio nasilaj¹ siê i sy-
tuacja staje siê alarmuj¹ca. Pierwszym doraŸnym dzia³aniem powinno byæ zobowi¹zanie nadleœnictw do
przekazywania pe³nej informacji o bie¿¹cej poda¿y drewna. Lasy Pañstwowe jako wspólne dobro wszyst-
kich obywateli powinny posiadaæ jasn¹ i przejrzyst¹ strukturê dzia³ania i organizacji. Jednym z powa¿-
niejszych zarzutów wobec obecnej sytuacji jest przyzwolenie na organizowanie przez Lasy Pañstwowe
bie¿¹cych przetargów jako przetargi niejawne. Sytuacja taka budzi liczne domniemania i kontrowersje
zw³aszcza z uwagi na fakt, i¿ nigdzie nie s¹ publikowane nazwy firm, które wygrywaj¹ przetargi. Powin-
niœmy tak¿e jak najszybciej podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie wykupywania wielkowymiaro-
wego surowca tartacznego oraz papierówki przez firmy powi¹zane z rynkiem energetycznym z przezna-
czeniem na spalenie i uzyskanie „zielonej energii” dotowanej przez pañstwo.

Na koniec nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e nasze regulacje prawne powinny wspieraæ przede wszystkim ma-
³ych i œrednich rodzimych przedsiêbiorców, którzy dzia³aj¹ na rynkach lokalnych. Ich ochrona i ochrona
miejsc pracy w tych firmach powinna byæ jednym z priorytetów. Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ zwiêkszenia
o kilka procent iloœci drewna pozyskanej w lasach i przeznaczonego do sprzeda¿y?

Uwa¿amy, ¿e warunkiem w³aœciwego prowadzenia sprzeda¿y drewna jest pe³na przejrzystoœæ i jasnoœæ
przetargów. Czy Lasy Pañstwowe podejmuj¹ dzia³ania, aby do takiej sytuacji doprowadziæ?

Jakie dzia³ania podejmuj¹ Lasy Pañstwowe jako monopolista, jednostka organizacyjna Skarbu Pañ-
stwa, na rzecz wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z bran¿y drzewnej? Przedsiêbiorstwa te s¹
najbardziej dynamiczn¹ czêœci¹ sektora, daj¹cego najwiêcej miejsc pracy.

Wed³ug opinii przedsiêbiorców bran¿y drzewnej coraz wiêksza czêœæ drewna ró¿nej jakoœci, w tym do-
brej, przeznaczana jest na cele energetyczne. Jaka to jest czêœæ? Czy Lasy Pañstwowe systematycznie
kontroluj¹ sposób wykorzystywania drzewa przez energetykê. Jaka jest racjonalnoœæ takiego wykorzy-
stywania surowca drzewnego na cele energetyczne?

W jaki sposób minister gospodarki wspólnie z ministrem œrodowiska koordynuj¹ prowadzenie gospo-
darki surowcem drzewnym. Czy monitorowana jest iloœæ sprzedawanego i kupowanego surowca drze-
wnego w obrocie miêdzynarodowym?

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji co do losów kopalni wêgla brunatnego w okolicach Gubi-
na. Tamtejsi mieszkañcy maj¹ prawo wiedzieæ, jaka bêdzie ich przysz³oœæ oraz co w najbli¿szych latach
maj¹ planowaæ, jeœli chodzi o swoje ¿ycie osobiste i zawodowe. Trzymanie ich w takim stanie niepewno-
œci, pomimo ich sprzeciwu wyra¿onego w referendum, nie mo¿e siê przed³u¿aæ.

Sytuacja jest równie¿ niekorzystna, jeœli chodzi o sprawy samorz¹dowe szczególnie w zakresie inwe-
stycji komunalnych, w tym kanalizacji i dróg.

Jaki jest plan zagospodarowania przez rz¹d tych terenów na najbli¿sze dziesiêæ lat, czy jest planowana
budowa kopalni, czy te¿ kopalni i elektrowni?

Jak wygl¹da harmonogram dzia³añ rz¹du do 2030 r. w tym zakresie?
Jak rz¹d ma zamiar chroniæ wymienione obszary, szczególnie pod wzglêdem przyrodniczym?
Odpowiedzi na te pytania i dialog rz¹du z mieszkañcami powinny byæ dla tych mieszkañców u³atwie-

niem w podjêciu istotnych ¿yciowych decyzji.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Minstrze!
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencjê

Rynku Rolnego zadañ zwi¹zanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych œrodków wsparcia
rynku owoców i warzyw, zwanym dalej „rozporz¹dzeniem Rady Ministrów”, DzU nr 130, poz. 750, Agencja
Rynku Rolnego zaczê³a przyjmowaæ wnioski od rolników, którzy staraj¹ siê o unijne pieni¹dze za warzywa,
na przyk³ad ogórki, s³odk¹ paprykê, cukiniê, sa³atê, niesprzedane na skutek za³amania ich rynku w Euro-
pie spowodowanego panik¹ zwi¹zan¹ z zatruciami szczepem bakterii EHEC coli.

Problem polega na tym, i¿ sk³adaæ wnioski mog¹ tylko ci rolnicy, producenci, którzy spe³ni¹ jeden
z trzech warunków. Po pierwsze, dokonaj¹ tak zwanego zielonego zbioru, czyli zniszcz¹ swoj¹ produkcjê
poprzez wprowadzenie do gleby niedojrza³ych produktów albo przeznacz¹ na kompost niedojrza³e produ-
kty z danej uprawy. Po drugie, nie bêd¹ zbieraæ. Oznacza to sytuacjê, w której z danego obszaru nie pozys-
kuje siê produktów w celu dalszego handlu. Po trzecie, dokonaj¹ wycofania. Chodzi o wycofanie warzyw
ze sprzeda¿y, nieprzeznaczanie ich do sprzeda¿y. Czynnoœæ ta realizowana jest przez uznane organizacje
producentów i producentów indywidualnych, które decyduj¹ o niewystawianiu na sprzeda¿ swoich pro-
duktów. Wycofania mo¿na dokonaæ tylko na rzecz uznanych przez Agencjê Rynku Rolnego organizacji
charytatywnych, na przyk³ad zak³ady karne, domy opieki spo³ecznej, Caritas itp.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: kto w takiej sytuacji odwa¿y siê odebraæ
pomidory lub ogórki, gdy powszechnie mówi siê, ¿e produkty te mog¹ byæ zara¿one bakteri¹?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê pan Stanis³aw K. w sprawie zastrze¿eñ co

do treœci art. 172 kodeksu cywilnego (zasiedzenia):
„Art. 172 §1. Posiadacz nieruchomoœci niebêd¹cy jej w³aœcicielem nabywa w³asnoœæ, je¿eli posiada

nieruchomoœæ nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba ¿e uzyska³ posiadanie
w z³ej wierze (zasiedzenie).

§2. Po up³ywie lat trzydziestu posiadacz nieruchomoœci nabywa jej w³asnoœæ, choæby uzyska³ posiada-
nie w z³ej wierze”.

Jak wynika z relacji pana Stanis³awa, zak³ad energetyczny i Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji w Kaliszu wyst¹pi³y w ostatnim czasie do S¹du Rejonowego w Kaliszu z wnioskiem o zasiedzenie czêœci
nieruchomoœci nale¿¹cej do pana Stanis³awa. Sprawa dotyczy przebiegu przez wspomnian¹ nierucho-
moœæ linii wysokiego napiêcia i sieci wodoci¹gowej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czy zgodnie z treœci¹ art. 172 kodeksu cy-
wilnego Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kaliszu oraz Energetyka Kaliska mog¹ bez ¿adnej
op³aty dzier¿awy lub jakiegokolwiek odszkodowania wejœæ w posiadanie gruntu niebêd¹cego ich w³asno-
œci¹?

Pragnê zaznaczyæ, ¿e problem ten dotyczy wielu w³aœcicieli nieruchomoœci, przez których tereny czêsto
przechodz¹ ró¿nego rodzaju media.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Od d³u¿szego czasu sytuacja lotniska i terenów po by³ej jednostce wojskowej w Nowym Mieœcie nad Pi-

lic¹ nie zmienia siê. Potencja³ tego miejsca od wielu lat nie jest wykorzystywany, a pojawiaj¹ce siê w prze-
sz³oœci perspektywiczne plany zakoñczy³y siê fiaskiem, chocia¿by budowa miasteczka filmowego. Miesz-
kañcy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na informacjê dotycz¹c¹ przysz³oœci tych terenów, chc¹ poznaæ sprecy-
zowane plany i konkretne decyzje.

Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom, maj¹c na uwadze czêsto pojawiaj¹ce siê wœród mieszkañ-
ców pytania i w¹tpliwoœci, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie:

1. Jakie s¹ plany w stosunku do terenów po lotnisku i by³ej jednostce wojskowej w Nowym Mieœcie nad
Pilic¹?

2. Czy w ci¹gu ostatnich dwunastu miesiêcy zosta³y podjête jakieœ decyzje w tej sprawie?
3. Czy w najbli¿szym czasie bêd¹ podejmowane dzia³ania w sprawie lotniska w Nowym Mieœcie? Jeœli

tak, to kiedy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Od 1 lipca 2011 r. obowi¹zuj¹ nowe zasady zawierania kontraktów na œwiadczenia w zakresie Pañ-

stwowego Ratownictwa Medycznego. W wyniku przeprowadzonych przetargów czêœæ dotychczasowych
publicznych œwiadczeniodawców przegra³a konkursy. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister
z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy w skali ca³ego kraju zmniejszy³a siê liczba zespo³ów Pañstwowego Ratownictwa Medycznego
œwiadcz¹cych te us³ugi, a jeœli tak, to o ile? Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi na to pytanie z dokona-
niem podzia³u na poszczególne województwa oraz zespo³y specjalistyczne „S” i podstawowe „P”.

2. W jak du¿ej liczbie przetargów dotychczasowi publiczni œwiadczeniodawcy nie uzyskali kontraktów?
3. Ilu niepublicznych œwiadczeniodawców obecnie wykonuje us³ugi z zakresu Pañstwowego Ratowni-

ctwa Medycznego?
4. Jak nazywaj¹ siê niepubliczne podmioty, które zakontraktowa³y us³ugi w zakresie Pañstwowego

Ratownictwa Medycznego?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach do mojego biura zg³osili siê przedstawiciele polskiego przemys³u hydrotechniczne-

go, którzy zaniepokojeni s¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ ze zmian¹ podatku VAT od us³ug dotycz¹cych utrzymania
akwenów portowych i torów podejœciowych.

Do tej pory firmy realizuj¹ce na zlecenie Skarbu Pañstwa inwestycje dotycz¹ce utrzymania akwenów
portowych, w tym modernizacji, remontów i przebudowy falochronów oraz torów podejœciowych, w pro-
wadzonych postêpowaniach przetargowych ustala³y stawkê VAT w wysokoœci 0%. Niemniej w postêpo-
waniu przetargowym dotycz¹cym zadania „Modernizacja wejœcia do portu wewnêtrznego w Gdañsku.
Etap I – przebudowa falochronu wschodniego” w wyniku indywidualnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego w zakresie mo¿liwoœci zastosowania stawki VAT 0% minister finansów nie podzieli³ stano-
wiska wnioskodawcy, uznaj¹c za w³aœciw¹ do zastosowania stawkê VAT w wysokoœci 22%.

Sytuacja ta sta³a siê precedensem coraz czêœciej wykorzystywanym przez organy podatkowe, które po
wykonaniu czynnoœci kontrolnych wydaj¹ decyzjê stwierdzaj¹c¹, ¿e dla robót prowadzonych na falochro-
nach i torach podejœciowych w³aœciw¹ jest stawka podatku VAT w wysokoœci 22%, a obecnie 23%, wobec
czego nale¿y uiœciæ zaleg³y podatek i odsetki karne.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ w œrodowisku wzmagaj¹ siê niepokoje spo³eczne, w³aœciciele obawiaj¹ siê
o przysz³oœæ swoich firm, a pracownicy o swoje miejsca pracy. Ponadto zwiêkszony VAT wp³ywa na zwiêk-
szenie kosztu inwestycji pañstwowych, czyli na bud¿et Ministerstwa Finansów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Jakie dzia³ania podjê³o Ministerstwo Finansów w celu rozwi¹zania powy¿szego problemu?
2. Czy podjête zosta³y prace nad wydaniem ogólnej interpretacji prawa w celu dopracowania tych prze-

pisów?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Macieja Klimê i Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Spytaliœmy Pana w oœwiadczeniu z 28 kwietnia bie¿¹cego roku o porównanie standardów ochrony prze-

ciwpo¿arowej i medycznej stosowanych w odniesieniu do lotu 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleñsk
Pó³nocny ze standardami stosowanymi w lotnictwie cywilnym (wprost mówi¹c – okreœlonymi przez aneks
14 do konwencji chicagowskiej i przepisy wprowadzaj¹ce go do naszego systemu prawnego).

OdpowiedŸ udzielona w Pana imieniu przez ministra spraw wewnêtrznych 2 czerwca 2011 r. powo³uje
siê na opiniê BOR. Niestety, nie dotyczy realizacji pomiêdzy stanem faktycznym a wspomnianymi wy¿ej
przepisami miêdzynarodowymi obowi¹zuj¹cymi Polskê.

Dlatego ponownie prosimy o informacjê, czy poziom zabezpieczenia lotniska odpowiada³ standardom
miêdzynarodowym stosowanym w odniesieniu do lotnictwa cywilnego.

Witold Idczak
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty w art. 53 stanowi: „w szko³ach (...) dzia³aj¹ rady
rodziców, które reprezentuj¹ ogó³ rodziców uczniów”. Zgodnie z art. 54 ust. 8 wspomnianego aktu, jedn¹
z kompetencji rady rodziców jest prawo do gromadzenia funduszy pochodz¹cych z dobrowolnych sk³a-
dek rodziców oraz z innych Ÿróde³. Fundusze te gromadzone mog¹ byæ jedynie w celu wsparcia dzia³alno-
œci statutowej szko³y. Przepis ten przewiduje nadto, ¿e zgromadzone fundusze wydatkowane s¹ w opar-
ciu o zasady okreœlone w regulaminie dzia³alnoœci rady rodziców.

Jednak¿e, jak pokazuje praktyka, rady rodziców maj¹ pewne problemy z realizacj¹ swoich uprawnieñ.
Podmioty te posiadaj¹ wprawdzie kompetencje do dysponowania zgromadzonymi pieniêdzmi, niemniej je-
dnak nie podlegaj¹ wpisowi do rejestru REGON, a co za tym idzie, nie mog¹ na przyk³ad za³o¿yæ odrêbnego
konta bankowego. Powoduje to tak¿e problemy w rozliczaniu siê z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Brak nale¿ytego dostêpu do us³ug z zakresu bankowoœci wp³ywa negatywnie na efektywnoœæ dzia³ania
rad rodziców w zakresie gromadzenia i wydatkowania posiadanych funduszy. Wydaje siê tak¿e, ¿e umo¿-
liwienie lub nawet wprowadzenie wymogu prowadzenia rozliczeñ z wykorzystaniem rachunku bankowe-
go sprzyja³oby podniesieniu transparentnoœci dysponowania œrodkami finansowymi przez rady rodzi-
ców.

Proszê zatem Pani¹ Minister o przeanalizowanie opisanej sytuacji i ewentualne podjêcie odpowiednich
dzia³añ w celu usprawnienia dzia³ania rad rodziców.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym przewiduj¹, ¿e na terytorium
Polski pojazdem samochodowym mo¿e kierowaæ zarówno posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce, jak
i osoba, która posiada stosowny dokument wydany w innym pañstwie. Przy czym wspomniana ustawa
wyraŸnie wskazuje, w odniesieniu do których pañstw ta zasada ma zastosowanie (s¹ to w szczególnoœci
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska, pañstwa cz³onkowskie EFTA oraz
pañstwa, które s¹ stron¹ konwencji wiedeñskiej o ruchu drogowym, jak równie¿ ka¿de inne pañstwo,
którego wzór prawa jazdy jest zgodny ze wzorem okreœlonym w konwencji). Warto pamiêtaæ, ¿e istniej¹ te¿
kraje, które nie spe³niaj¹ opisanych warunków, przez co posiadacz wydanego przez nie prawa jazdy nie
mo¿e kierowaæ pojazdem samochodowym na terytorium Polski.

Niemniej jednak na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy istnieje mo¿liwoœæ wymiany takiego prawa jazdy
na polskie prawo jazdy. W tym celu nale¿y spe³niæ dwa warunki – oddaæ wa¿ne zagraniczne prawo jazdy
organowi wydaj¹cemu prawo jazdy oraz zdaæ czêœæ teoretyczn¹ egzaminu pañstwowego. Przepisy ustawy
nie precyzuj¹ jednak, w jakim terminie od momentu oddania dotychczasowego prawa jazdy powinien od-
byæ siê egzamin z czêœci teoretycznej. Zauwa¿yæ wypada, ¿e wydaj¹c krajowe prawo jazdy, w³aœciwy organ
musi uwzglêdniæ ewentualne ograniczenia wystêpuj¹ce w pierwotnym dokumencie (na przyk³ad ograni-
czenie terminu wa¿noœci). Mo¿e zatem siê zdarzyæ, ¿e wnioskodawca dope³ni drugiego warunku ju¿ po
faktycznym up³ywie terminu wa¿noœci pierwotnego prawa jazdy. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e warto by³oby
wskazaæ choæby instrukcyjny termin na dope³nienie tego warunku.

Proszê zatem Pana Ministra o rozwa¿enie opisanej kwestii i o ewentualne podjêcie inicjatywy legisla-
cyjnej w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Ka¿dy kraj ma swoj¹ historiê i to¿samoœæ, a jednym z ich Ÿróde³ s¹ zabytki, które stanowi¹ dziedzictwo
kulturowe kraju i narodu. W zwi¹zku z tym ochrona zabytków stanowi jeden z wa¿nych elementów poli-
tyki kulturalnej ka¿dego pañstwa, a efektywnoœæ tej ochrony przes¹dza jednoczeœnie o tym, jak¹ spu-
œciznê pozostawimy przysz³ym pokoleniom.

Uwa¿am, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹ zbyt niskie sankcje dla w³aœcicieli, którzy z premedyta-
cj¹ i pe³n¹ œwiadomoœci¹ niszcz¹ zabytki w celu sprzeda¿y terenu, na którym s¹ one po³o¿one. Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje za takie przewinienie karê
pozbawienia wolnoœci od trzech miesiêcy do piêciu lat i nawi¹zkê w wysokoœci od trzykrotnoœci do trzy-
dziestokrotnoœci minimalnego wynagrodzenia.

W praktyce w³aœciciele nie czuj¹ w³aœciwego respektu przed gro¿¹c¹ sankcj¹, a czêsto nawet j¹ bagate-
lizuj¹. Jest wiêc zjawiskiem powszechnym, ¿e per³y architektury popadaj¹ w ruinê na skutek ra¿¹cych
zaniedbañ, a w skrajnych przypadkach zabytki takie s¹ po prostu z premedytacj¹ wyburzane. Dzia³ania
te podyktowane s¹ oczywiœcie wzglêdami finansowymi, które powoduj¹, ¿e historia po raz kolejny prze-
grywa z biznesem, poniewa¿ w³aœciciele wol¹ pozbyæ siê zabytku i zbyæ dany teren, na przyk³ad pod budo-
wê luksusowych apartamentowców. Jednoczeœnie wskazani w³aœcicieli czêsto maj¹ pe³n¹ œwiadomoœæ
tego, ¿e ich dzia³ania s¹ bezprawne.

Z uwagi na to zwracam siê z wnioskiem o rozwa¿enie zasadnoœci zdecydowanego zaostrzenia sankcji,
przede wszystkim tych o charakterze finansowym, przewidzianych za bezprawne niszczenie zabytków.
Zabieg ten w mojej ocenie ukróci negatywne zachowania i spowoduje, ¿e unicestwianie zabytkowych
obiektów przestanie siê w³aœcicielom kalkulowaæ.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zgodnie z przepisami art. 5 oraz art. 28 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami na w³aœcicielu lub posiadaczu zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajduj¹cego siê
w wojewódzkiej ewidencji zabytków ci¹¿y wiele obowi¹zków. W³aœciciel nie mo¿e miêdzy innymi uchyliæ
siê od wynikaj¹cego z decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków obowi¹zku przeprowadzenia prac
przy zabytku, a tak¿e udostêpnienia zabytku na czas wykonania stosownych badañ. Ponadto, zgodnie
z art. 71 i artyku³ami nastêpnymi, musi on pokrywaæ koszty sprawowania opieki nad zabytkiem, w tym
przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku.
Art. 31 ust. 1a ustawy stanowi, i¿ w przypadku robót budowlanych lub ziemnych w³aœciciel, jeœli jest to
konieczne, pokrywa koszty badañ archeologicznych oraz ich dokumentacji. Nastêpnie jeden egzemplarz
dokumentacji przekazuje nieodp³atnie konserwatorowi zabytków.

Zabytki powinny byæ postrzegane jako dobro wspólne danej spo³ecznoœci. Dlatego te¿ koszty wy¿ej
wskazanych prac, co do zasady, nale¿y uznaæ jako koszty ponoszone w interesie ogó³u. Co za tym idzie,
nie powinny one obci¹¿aæ wy³¹cznie w³aœciciela danego zabytku. Istnieje wprawdzie mo¿liwoœæ wniosko-
wania o dotacjê na wskazane cele z bud¿etu pañstwa, jednak¿e przyznawana jest ona dopiero po zakoñ-
czeniu prac. Niestety, tylko w szczególnych przypadkach w³aœciciel mo¿e otrzymaæ ca³kowity zwrot po-
niesionych nak³adów koniecznych. Ustawa nie gwarantuje, i¿ uzyska on jak¹kolwiek pomoc finansow¹
ze strony organów pañstwa w tym zakresie. W konsekwencji wielu w³aœcicieli prowadzi prace remontowe
bezprawnie, bez nale¿ytej konsultacji z konserwatorem zabytków, w nadziei na to, ¿e pozwoli im to unik-
n¹æ dodatkowych kosztów.

Proszê zatem o przeanalizowanie istniej¹cych mechanizmów wsparcia, jakie udzielane jest w³aœcicie-
lom zabytków na gruncie przepisów wskazanej ustawy. W mojej ocenie ochrona zabytków bêdzie w³aœci-
wa jedynie wówczas, gdy sami w³aœciciele bêd¹ zainteresowani wspó³prac¹ z konserwatorem zabytków
oraz przeprowadzaniem prac w celu ochrony zabytku. Byæ mo¿e ustanowienie bardziej rozbudowanych
mechanizmów wsparcia ze strony pañstwa pomo¿e, przynajmniej w pewnym stopniu, ograniczyæ obec-
nie obserwowane negatywne praktyki prowadz¹ce do stopniowej degradacji dziedzictwa narodowego.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników „rolnik
lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co
najmniej trzy lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub rozpocznie
wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia
pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci”.

Przywo³any artyku³ w ust. 10 wskazuje, co nale¿y rozumieæ przez pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹. Zgodnie z tym przepisem jest to dzia³alnoœæ „prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z wy³¹czeniem
wspólników spó³ek prawa handlowego oraz osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wolnego zawodu”.
Jednak¿e brak ustawowej definicji pojêcia „wolny zawód” powoduje, ¿e jego zakres nie jest do koñca spre-
cyzowany. W rezultacie powstaje problem, jak zakwalifikowaæ aktywnoœæ rolnika wykonuj¹cego dodat-
kowo dzia³alnoœæ w ramach umowy-zlecenia w dziedzinie innej ni¿ rolnictwo. W szczególnoœci nie ma pe-
wnoœci, czy aktywnoœæ tak¹ nale¿y traktowaæ jako wykonywanie wolnego zawodu (powstaje wówczas
obowi¹zek odprowadzania sk³adki do ZUS), czy te¿ zakwalifikowaæ jako dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ (rolnik
podlega wówczas jedynie ubezpieczeniu z KRUS).

Aktualnie, wobec braku ustawowej definicji wolnego zawodu, interpretacja tego pojêcia oraz wskaza-
nie kategorii osób objêtych jego dyspozycj¹ le¿y w gestii s¹dów. Zatem w praktyce mog¹ zaistnieæ rozbie¿-
noœci w orzecznictwie, a co za tym idzie, tak¿e niepewnoœæ rolników co do tego, jakiemu ubezpieczeniu
spo³ecznemu podlegaj¹ i gdzie maj¹ odprowadzaæ sk³adki.

Maj¹c to na uwadze, proszê o przeanalizowanie opisanego zagadnienia pod k¹tem celowoœci podjêcia
dzia³añ legislacyjnych w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Art. 105b §1 kodeksu karnego wykonawczego stanowi, ¿e skazany ma prawo korzystaæ na w³asny
koszt z samoinkasuj¹cego aparatu telefonicznego. Czêst¹ praktyk¹ zak³adów karnych jest to, ¿e nie
uznaj¹ one, aby skazany móg³ w ramach przytoczonego uprawnienia korzystaæ z rozmów telefonicznych
na koszt odbiorcy. Polityka zak³adów karnych budzi zrozumia³y sprzeciw skazanych i ich rodzin.
W przedmiotowej sprawie zabra³ g³os nawet rzecznik praw obywatelskich. Ja równie¿ otrzymujê wiele
sygna³ów wskazuj¹cych na to, ¿e zawê¿aj¹ca wyk³adnia uprawnienia skazanych do kontaktu z bliskimi
powoduje wiele utrudnieñ.

Bezsprzecznie nowe technologie nie pozostaj¹ bez wp³ywu na instytucje systemu penitencjarnego,
czego wyrazem jest chocia¿by coraz powszechniej stosowany dozór elektroniczny skazanych. W œwietle
powy¿szego warto rozwa¿yæ, czy faktycznie praktyka niektórych zak³adów karnych polegaj¹ca na unie-
mo¿liwianiu skazanym korzystania z tej formy kontaktu telefonicznego, czyli rozmów na koszt odbiorcy,
znajduje w obecnych czasach racjonalne uzasadnienie.

Znamienne jest, ¿e przejawem efektywnej resocjalizacji skazanych jest przede wszystkim nieizolowa-
nie ich ponad potrzebê od œwiata zewnêtrznego, aby po odbyciu kary mogli oni bez wiêkszych przeszkód
powróciæ do prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Zatem skuteczna resocjalizacja s³u¿y nie
tylko samym skazanym, ale ma równie¿ kolosalne znaczenie dla poczucia bezpieczeñstwa obywateli.

Proszê zatem o analizê obowi¹zuj¹cych przepisów i o ewentualne podjêcie inicjatywy legislacyjnej
w celu bardziej precyzyjnego okreœlenia zakresu uprawnieñ skazanych do korzystania z aparatu telefoni-
cznego.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia ka¿dej osobie prawo do s¹du, stanowi¹c,
i¿ ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez
w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.

Okazuje siê, i¿ tej konstytucyjnej zasadzie uchybiaj¹ przepisy ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. –
Prawo ³owieckie, bowiem tylko w jednym przypadku dopuszczaj¹ one mo¿liwoœæ kontroli decyzji organów
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego przez s¹d. Mam tu na myœli art. 33 ust. 6 ustawy, wedle którego w spra-
wach nabycia lub utraty cz³onkostwa w Polskim Zwi¹zku £owieckim oraz utraty cz³onkostwa w kole ³o-
wieckim zainteresowany mo¿e – po wyczerpaniu postêpowania wewn¹trzorganizacyjnego – dochodziæ
swoich praw na drodze s¹dowej.

Tak wiêc w przypadku wszystkich innych decyzji zapad³ych w toku postêpowania dyscyplinarnego,
a rozstrzygaj¹cych o prawach i obowi¹zkach osób zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku £owieckim, jego cz³on-
kowie nie posiadaj¹ uprawnienia w postaci odwo³ania siê do s¹du od decyzji ostatecznej organów zwi¹z-
ku, brak bowiem w ustawie stosownego zapisu gwarantuj¹cego tak¹ mo¿liwoœæ.

Wskazuje to na lukê prawn¹ w przepisach prawa ³owieckiego. Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o prze-
analizowanie wskazanych przepisów ustawy pod k¹tem spe³nienia przez nie standardów wyra¿onych
w konstytucji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zgodnie z §8 ust. 3 rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich
osoba wystawiaj¹ca receptê mo¿e wystawiæ trzy recepty na kolejne miesiêczne kuracje, okreœlaj¹c dzieñ,
po którym mo¿e nast¹piæ realizacja recepty. Z przepisu tego wynika, i¿ maksymalny okres, na jaki lekarz
mo¿e przepisaæ choremu leki, wynosi trzy miesi¹ce.

Przywo³any zapis tworzy w mojej ocenie nieuzasadniony k³opot dla pacjenta przewlekle chorego, który
przyjmuje przez d³u¿szy czas ten sam lek. Osoba taka jest bowiem zmuszona do odbycia co kwarta³ wizy-
ty u lekarza celem uzyskania kolejnej, takiej samej recepty na kolejny okres. Dla osoby schorowanej ka¿-
da taka wizyta wi¹¿e siê nierzadko ze znacznym wysi³kiem. Opisany stan rzeczy wp³ywa te¿ w pewnym
stopniu na wyd³u¿anie siê kolejek do lekarzy, poniewa¿ zapisywane s¹ osoby, które przychodz¹ do zak³a-
du opieki zdrowotnej tylko po to, by uzyskaæ tak zwane przed³u¿enie recepty. Co wiêcej, wskazana proce-
dura niepotrzebnie absorbuje czas samego lekarza.

A zatem wydaje siê uzasadnione wprowadzenie do wspomnianego rozporz¹dzenia zapisu, który umo¿-
liwi lekarzowi wystawienie recepty na okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. Mo¿liwoœæ taka powinna istnieæ
w przypadku, gdy przewidywany okres kuracji za pomoc¹ danego leku przekracza trzy miesi¹ce, a dzia³a-
nie takie jest celowe i zgodne z dobrem pacjenta.

Maj¹c to na uwadze, proszê o rozwa¿enie opisanej propozycji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie sytuacji oraz poparcie wniosku z³o¿onego przez

gminê Orzysz do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania dofinansowania remontów
w orzyskich szko³ach.

Gmina z³o¿y³a wniosek o zwiêkszenie czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej z 0,6% w roku 2011 z tytu³u
dofinansowania remontów bie¿¹cych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz w Szkole Podstawowej im.
mjra H. Sucharskiego w Orzyszu. Wniosek by³ sporz¹dzony na podstawie wymogów i decyzji wydanych
przez pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Piszu oraz kosztorysów inwestorskich spo-
rz¹dzonych przez inspektora budowlanego. W Szkole Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Orzyszu
planowano remont parkietu oraz drabinek na sali gimnastycznej, a w Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Orzyszu – remont na dolnym i górnym korytarzu.

Nadmieniê, i¿ w poprzednich latach wnioski sk³adane do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawiera³y
takie same za³¹czniki, zgodnie z wytycznymi instytucji przyznaj¹cej dofinansowanie. Wnioski by³y z³o¿o-
ne w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

Gmina jest bardzo zaniepokojona faktem, i¿, mimo spe³nienia wszystkich warunków formalnych, up-
³ywu czasu oraz monitów, do chwili obecnej nie otrzyma³a ¿adnej formalnej informacji na temat losów ich
wniosku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wniosek przygotowany by³ rzetelnie, a cel finansowania ze wszech miar
uzasadniony. Potwierdzaj¹ to chocia¿by wymogi i decyzja inspektoratu sanitarnego.

UprzejmieproszêPani¹Ministero zainteresowaniesiê losamiprzedmiotowegowniosku iopoparcie go.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami œrodowisk zwi¹zanych ze spó³dzielczoœci¹ zwracam siê z proœb¹

o ustosunkowanie siê do poni¿szych zarzutów wobec projektowanej ustawy o spó³dzielniach mieszka-
niowych.

1. Przepisy proponowanej ustawy pozbawiaj¹ cz³onkostwa osoby, którym w momencie wejœcia w ¿ycie
ustawy nie przys³uguje tytu³ prawny do lokalu, a co za tym idzie, likwiduj¹ mo¿liwoœæ uzyskania cz³onko-
stwa przez osoby oczekuj¹ce na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tak zwanych cz³onków oczeku-
j¹cych. Ponadto dopuszcza to do sytuacji, w której u¿ytkownik lokalu mo¿e bezkarnie nie wnosiæ op³at
przez szeœæ miesiêcy i jednoczeœnie pozbawia spó³dzielniê mo¿liwoœci oddzia³ywania sankcyjnego na tê
osobê poprzez pozbawienie jej cz³onkostwa.

2. Ustawa narzuca opart¹ o przepisy wspólnotowe formê zarz¹dzania lokalami, co powoduje tworzenie
odrêbnych funduszy remontowych. Wprowadzona zasada pozbawia mo¿liwoœci ukoñczenia robót re-
montowych ju¿ rozpoczêtych i zaplanowanych, a tak¿e zlikwiduje obowi¹zek finansowy zwi¹zany z utrzy-
maniem infrastruktury niezbêdnej do prawid³owego funkcjonowania nieruchomoœci. Co wiêcej, ustawa
obligatoryjnie narzuca tylko jedn¹ formê zarz¹dzania nieruchomoœciami spó³dzielczymi, zarówno w sy-
tuacji, gdy w nieruchomoœci wyodrêbnione zosta³y wszystkie lokale, jak i w nieruchomoœci stanowi¹cej
wspó³w³asnoœæ spó³dzielni. Tym samym osoby posiadaj¹ce prawa do lokali nie maj¹ prawa wyboru, w ja-
kiej formie ma byæ zarz¹dzana ich nieruchomoœæ.

3. Przepisy odbieraj¹ cz³onkom spó³dzielni mo¿liwoœæ regulowania statutowego:
– wyboru, czy najwy¿szym organem spó³dzielni ma byæ walne zgromadzenie czy zebranie przedstawi-

cieli cz³onków,
– okreœlenia czasu trwania kadencji rady nadzorczej, sprawowania przez cz³onka rady mandatu,
– okreœlenia zasad i wysokoœci wynagradzania cz³onków rady,
– okreœlenia zasad zakazu konkurencji dla cz³onków rady nadzorczej i zarz¹du.
Zdaniem œrodowisk spó³dzielczych proponowane przepisy w przysz³oœci mog¹ doprowadziæ do ca³ko-

witej likwidacji spó³dzielczoœci. Czy ministerstwo podziela takie obawy?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Przyjêta w tej kadencji ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych zezwala na inwestycje budowlane,
przemys³owe, jak i zwi¹zane z budownictwem mieszkaniowym na terenach nale¿¹cych do miasta, bez ko-
niecznoœci op³at za wy³¹czenie z terenów rolnych b¹dŸ leœnych.

Na terenach rolnych na wsiach po³o¿onych w s¹siedztwie miast s¹ takie sytuacje, w których tereny u¿yt-
kowane rolniczo, nale¿¹ce do prywatnych osób, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone
s¹ pod ró¿nego rodzaju inwestycje, chocia¿ samorz¹d na swoim terenie dysponuje gruntami o niskiej boni-
tacji, które po³o¿one s¹ równie¿ w atrakcyjnym miejscu. Zarz¹d gminy podejmuje starania o wy³¹czenie
z u¿ytkowania rolniczego gruntów o wysokiej klasie bonitacyjnej poprzez w³¹czenie tych terenów, b¹dŸ na-
wet terenu ca³ej wioski, w granice miast w celu unikniêcia op³at za tak zwane odrolnienie.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy przyjêcie ustawy umo¿li-
wiaj¹cej takie praktyki by³o w celu pozbawienia dochodów Skarbu Pañstwa, oraz proszê o informacje, ja-
kie stanowisko w takich sytuacjach zajmie Pan Minister.

Waldemar Kraska
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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 problemem niewystarczaj¹cej iloœci œrodków finanso-
wych przeznaczonych na rehabilitacjê najm³odszych dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w woje-
wództwie ³ódzkim.

Sytuacja jest powa¿na, poniewa¿ dwa tysi¹ce osiemset dzieci w £ódzkiem oczekuje na rehabilitacjê,
a œwiadczeniem objêtych jest tylko mniej wiêcej dwieœcie najm³odszych. Warto dodaæ, ¿e na przyk³ad
w województwie œl¹skim NFZ przeznacza siedmiokrotnie wiêcej pieniêdzy na rehabilitacjê najm³odszych
z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionej sytuacji.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie w Polsce wiele osób wykonuje ró¿norakie zawody, które w przypadku konfliktu zbrojnego sta-

j¹ siê przydatne w si³ach zbrojnych. S¹ to np. zawody lekarza, wszystkie zawody prawnicze, wiêkszoœæ
specjalnoœci zdobywanych na politechnikach. W wielu przypadkach s¹ to tak zwane wolne zawody.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ wiele osób reprezentuj¹cych powy¿sze specjalnoœci nigdy nie odbywa³o
s³u¿by wojskowej ani przeszkolenia wojskowego, jednak¿e ich u¿ytecznoœæ w przypadku zaistnienia kon-
fliktu zbrojnego wydaje siê oczywista.

St¹d te¿ rodzi siê pytanie, czy obecnie nie nale¿a³oby siê zastanowiæ nad mo¿liwoœci¹ (po przejœciu
przez te osoby elementarnego przeszkolenia wojskowego) nadania im stopnia wojskowego odpowiada-
j¹cego ich kwalifikacjom, a jednoczeœnie gwarantuj¹cego na tyle wysok¹ pozycjê w strukturach Si³ Zbroj-
nych RP, aby ci ludzie mogli skutecznie wykonywaæ swe obowi¹zki.

Wypada przypomnieæ w tym miejscu, i¿ w niektórych s³u¿bach mundurowych (np. Policji) osoby pro-
wadz¹ce obs³ugê prawn¹ poszczególnych jednostek pe³ni¹ s³u¿bê w stopniu podinspektora, co, jak siê
wydaje, jest optymalnym umiejscowieniem tych osób, o których mowa w oœwiadczeniu, w strukturach
s³u¿b mundurowych.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
W ramach polskiej prezydencji bêd¹ zapada³y wa¿ne decyzje, dotycz¹ce przysz³ej perspektywy finan-

sowej 2014–2020. Wa¿nym instrumentem pobudzaj¹cym przedsiêbiorczoœæ tak w Unii Europejskiej, jak
i w naszym kraju s¹ bezpoœrednie dotacje inwestycyjne. W coraz czêœciej s³yszanych opiniach Komisji
Europejskiej zapowiadana jest likwidacja b¹dŸ znaczne ograniczenie stosowania tego instrumentu. Nie-
pokoj¹ce jest tak¿e niejednoznaczne stanowisko rz¹du w tej kwestii.

Swoj¹ opiniê i poparcie w tej sprawie wyrazi³y wszystkie korporacje przedsiêbiorców. Uzasadniaj¹c
poparcie dla tego typu instrumentów, nale¿y dodaæ, i¿ w nowo przyjêtych krajach instrument ten stoso-
wany jest w okresie, na który przypadaj¹ niespe³na dwie perspektywy finansowe. Uwa¿am, ¿e szczególnie
w czasie, gdy nadal obserwujemy skutki kryzysu, stosowanie tego instrumentu jest koniecznoœci¹.

Bardzo proszê o stanowisko Pana Ministra jako reprezentanta rz¹du w tej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, do dyrektor Oddzia³u
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Ewy Tomali-Boruckiej oraz do g³ównego
inspektora transportu drogowego Tomasza Po³ecia

Panie Ministrze! Pani Dyrektor! Panie Inspektorze!
Mieszkañcy miejscowoœci Sieraków Œl¹ski usytuowanej przy DK nr 11 w kierunku Poznania, która to

droga jest jednoczeœnie g³ówn¹ w tej miejscowoœci, alarmuj¹ o niebezpieczeñstwach wystêpuj¹cych na
tym odcinku drogi. Mimo znaków ograniczaj¹cych prêdkoœæ, dochodzi tu do wielu niebezpiecznych zda-
rzeñ drogowych, w tym wypadków ze skutkiem œmiertelnym. Nierzadko w trakcie wypadków oprócz ludzi
cierpi¹ budynki mieszkalne oraz ogrodzenia posesji prywatnych.

Wiem, ¿e w³adze miejscowoœci, radni so³ectwa, jak równie¿ wójt gminy Ciasna wielokrotnie kierowali
pisma do GDDKiA w Katowicach z proœb¹ o monitoring tego odcinka drogi i zmianê znaków, jednak za ka-
¿dym razem otrzymuj¹ odpowiedŸ, ¿e wszystkie zabezpieczenia s¹ wystarczaj¹ce i zgodne z przepisami
o ruchu drogowym. W ocenie miêdzy innymi Juliana Wernera, so³tysa miejscowoœci Sieraków Œl¹ski, je-
dnym z rozwi¹zañ by³oby zamontowanie przed miejscowoœci¹ przy DK nr 11 fotoradaru, pomog³aby te¿
zmiana oznakowania poziomego – z linii przerywanej na podwójn¹ ci¹g³¹ na ca³ej d³ugoœci wsi. So³tys
wskazuje równie¿ na nieodpowiednie rozlokowanie przejœæ dla pieszych, znajduj¹cych siê zbyt blisko za-
krêtów DK nr 11 w centrum Sierakowa, oraz brak luster drogowych przy wyjazdach z dróg podporz¹dko-
wanych. By³oby równie¿ wskazane przebudowanie przejœæ dla pieszych, a tak¿e to, aby przed ostrymi za-
krêtami znalaz³y siê odpowiednie pulsuj¹ce znaki œwietlne informuj¹ce o niebezpieczeñstwie.

W zwi¹zku z tym apelujê do Pana Ministra, aby GDDKiA w Katowicach zainteresowa³a siê niebezpiecz-
n¹ sytuacj¹ na DK nr 11 w Sierakowie Œl¹skim w kierunku Poznania. Proszê równie¿ Pana Inspektora
Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru przed miejscowoœci¹ w kierunku Poznania. Wskaza-
na by³aby wczeœniej lokalna wizja przeprowadzona przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w asyœcie w³adz so³ectwa
w celu bezpoœredniej analizy zagro¿eñ.

Ufam, ¿e przedstawione przeze mnie zagro¿enia nie pozostan¹ bez konkretnej odpowiedzi. Oczekujê
nie tyle wyjaœnieñ pisemnych, co wprowadzenia zmian, które zapewni¹ wiêksze bezpieczeñstwo miesz-
kañcom oraz u¿ytkownikom DK nr 11 na odcinku w Sierakowie Œl¹skim.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
218 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 80. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ pytania zdezorientowanych samorz¹dowców o to, komu

przyznawaæ œwiadczenia pielêgnacyjne. Gminy ró¿nie interpretuj¹ przepisy dotycz¹ce œwiadczenia dla
osoby zajmuj¹cej siê pielêgnowaniem cz³onka rodziny. Problem powsta³ po ubieg³orocznych wyrokach
Trybuna³u Konstytucyjnego i przygotowanej póŸniej przez resort nowelizacji ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych. Od tego czasu gminy ró¿nie interpretuj¹ zapisy odnosz¹ce siê do przyznawania œwiadczenia
pielêgnacyjnego. Jedne wyp³acaj¹ te œwiadczenia na przyk³ad ma³¿onkom czy dzieciom chc¹cym siê za-
j¹æ chorym wspó³ma³¿onkiem czy rodzicami, inne gminy tego nie honoruj¹, a wszystko z powodu braku
jednoznacznego zapisu, który regulowa³by te kwestie.

Przypomnê, ¿e kr¹g osób uprawnionych do otrzymywania œwiadczenia pielêgnacyjnego rozszerzy³y
dwa wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 i 22 lipca 2008 r., sygn. akt P 27/07 i P 41/07. W ich wyniku
zosta³a znowelizowana ustawa z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, DzU nr 139, poz. 992
z póŸniejszymi zmianami, jednak nie zosta³ z niej usuniêty zapis art. 18 ust. 5 pkt 2 lit. a, który wyklucza
przyznanie œwiadczenia pielêgnacyjnego, gdy osoba wymagaj¹ca opieki pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim. W praktyce oznacza to, ¿e prawo do niego nie jest przyznawane wspó³ma³¿onkowi ani na przyk³ad
córce, która chce siê opiekowaæ dwojgiem niepe³nosprawnych rodziców. Oznacza to, i¿ aby uzyskaæ
œwiadczenie pielêgnacyjne, nale¿a³oby najpierw rozwi¹zaæ ma³¿eñstwo.

Gminy nie radz¹ sobie z tym zapisem, choæ zdaj¹ sobie sprawê z faktu, ¿e pozostawienie przepisów
w tej postaci jest krzywdz¹ce i niesprawiedliwe dla tych osób, bo ma³¿onkowie czy dzieci, którzy chc¹
sprawowaæ opiekê nad niepe³nosprawnym ma³¿onkiem czy rodzicami, powinni otrzymywaæ wsparcie,
zw³aszcza ¿e takie prawo da³ im Trybuna³ Konstytucyjny.

Z tego, co mi wiadomo, wiêkszoœæ gmin, kieruj¹c siê przepisami ustawy, odmawia w takich sytuacjach
œwiadczenia. Bywa, ¿e osoby po odwo³aniu siê od negatywnej decyzji do samorz¹dowego kolegium odwo-
³awczego otrzymuj¹ takie œwiadczenie, zgodnie z wyrokiem TK, który uzna³, ¿e osoba, na której ci¹¿y obo-
wi¹zek alimentacyjny, a rezygnuje z zatrudnienia, aby opiekowaæ siê niepe³nosprawnym cz³onkiem ro-
dziny, ma prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego. Konkretnie miêdzy innymi w Poznaniu, w Kielcach
i w Olsztynie decyzje odmawiaj¹ce przyznania œwiadczenia, gdy stara³ siê o nie wspó³ma³¿onek, zosta³y
uchylone przez samorz¹dowe kolegium odwo³awcze. Z kolei w Krakowie i Katowicach w identycznych wy-
padkach odmowne decyzje gmin zosta³y podtrzymane. Ró¿na by³a te¿ linia orzecznictwa wojewódzkich
s¹dów administracyjnych, choæ zdecydowana wiêkszoœæ z nich w takich sytuacjach przyznawa³a œwiad-
czenie.

Pani Minister, wobec tej niejednoznacznej sytuacji proszê o wyjaœnienie Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej w tej sprawie, aby odpowiednie organy administracji publicznej, realizuj¹ce œwiadczenia ro-
dzinne, nie mia³y w¹tpliwoœci przy interpretacji zapisu art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych. Z powodu niejasnoœci przepisów gminy s¹ nara¿one na uchylanie w s¹dach ich decyzji.

Z tego, co wiem, o zmianê przepisów apeluje do Sejmu równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny. TK uwa¿a, ¿e
Sejm powinien podj¹æ dzia³ania, które zapewni¹ spójnoœæ zasad przyznawania œwiadczenia pielêgnacyj-
nego, mówi o tym postanowienie TK z 1 czerwca 2010 r. w sprawie zgodnoœci z konstytucj¹ art. 17 ust. 5
pkt 2 lit. a ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992
z póŸniejszymi zmianami. Dopowiem, ¿e przepis ten uniemo¿liwia przyznanie œwiadczenia pielêgnacyj-
nego, je¿eli osoba wymagaj¹ca opieki pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim. Przyczyn¹ takiego rozstrzygniê-
cia by³o niespe³nienie przez pytanie prawne wymagañ formalnych.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra finan-
sów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Finansów, poszukuj¹c oszczêdnoœci bud¿etowych, bardzo czêsto przerzuca proble-

my finansowe na samorz¹dy. Dot¹d by³y problemy z terminowym przekazywaniem pieniêdzy, co
skutkowa³o kredytowaniem tej „dziury bud¿etowej” przez samorz¹dy. W tym roku pojawi³ siê niebez-
pieczny pomys³, aby samorz¹dy z w³asnych œrodków sfinansowa³y 20% wyp³at zasi³ków sta³ych
i sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne. Przypominam, ¿e do 2010 r. rz¹d pokrywa³ 100% zapotrzebo-
wania na te cele.

Takie stanowisko ministra finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. przekazali samorz¹dom wojewodo-
wie. W œwietle tego dofinansowanie do wyp³aty zasi³ków sta³ych oraz nale¿nych od nich sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne bêdzie wynosiæ 80% zamiast 100%. Samorz¹dowcy czuj¹ siê zdezoriento-
wani, bo jeszcze w ubieg³ym roku – choæ ustawa o finansach publicznych ju¿ obowi¹zywa³a – gminy
otrzyma³y pe³n¹ dotacjê do tego zadania. Obecnie wykonanie tego zadania bêdzie bardzo trudne, po-
niewa¿ samorz¹dy uchwali³y ju¿ swoje bud¿ety i wiêkszoœæ z nich nie dysponuje ¿adnymi wolnymi
œrodkami.

Nadmieniam, ¿e te œrodki s¹ niebagatelne, poniewa¿ w Polsce zasi³ek sta³y otrzymuje mniej wiêcej sto
dziewiêædziesi¹t tysiêcy osób, a zdecydowana wiêkszoœæ z nich to osoby samotne, mniej wiêcej sto czter-
dzieœci tysiêcy to osoby chore i niemaj¹ce ¿adnych dochodów. Je¿eli gminy nie znajd¹ pieniêdzy, to oœrod-
ki pomocy spo³ecznej prawdopodobnie bêd¹ zmuszone zrezygnowaæ z przyznawania pomocy fakultaty-
wnej w postaci zasi³ków celowych, celowych specjalnych lub takich, które maj¹ charakter uznaniowy.
Takie dzia³ania uderz¹ w rodziny najbiedniejsze, dla których wsparcie z pomocy spo³ecznej stanowi jedy-
ny dochód.

Podczas czterdziestego posiedzenia Senatu 23 wrzeœnia 2009 r. z³o¿y³em oœwiadczenie w sprawie zwe-
ryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, wskazuj¹c
na koniecznoœæ podniesienia progów dochodowych, gdy¿ dotychczasowy ich poziom sprawia, ¿e rodziny
¿yj¹ce w skrajnej biedzie nie maj¹ prawa do korzystania z pomocy spo³ecznej.

Pani minister Jolanta Fedak udzieli³a mi nastêpuj¹cej odpowiedzi: „Dzia³ania rz¹du nie maj¹ nic
wspólnego z oszczêdzaniem na najubo¿szych. Przeciwnie, wynikaj¹ one z nadrzêdnego priorytetu w dzia-
³aniu rz¹du w ramach planowania polityki spo³ecznej w zakresie pomocy spo³ecznej, którym jest ochrona
osób najbardziej potrzebuj¹cych. To z tego powodu, kiedy pojawiaj¹ce siê jeszcze w zesz³ym roku pier-
wsze oznaki kryzysu œwiatowego spowodowa³y, ¿e rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej musia³ podj¹æ dzia³ania
przygotowuj¹ce do przeprowadzenia nowelizacji bud¿etu na 2009 r., dokonano tego z jak najwiêksz¹ sta-
rannoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za los rodzin polskich i osób bêd¹cych w najtrudniejszej sytuacji bytowej.
Tak¿e z tego powodu, aby podczas prac nad nowelizacj¹ bud¿etu zminimalizowaæ dla gospodarstw domo-
wych i rodzin polskich skutki g³ównych oszczêdnoœci, niezbêdnych w warunkach kryzysu. Rz¹d musia³
przede wszystkim zapewniæ œrodki na wydatki obligatoryjne, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa, na które sk³adaj¹ siê miêdzy innymi zasi³ki sta³e i okresowe. Zabiegano zw³aszcza o zabezpiecze-
nie utrzymania przynajmniej na niezmniejszonym poziomie finansowania podstawowych œwiadczeñ
z pomocy spo³ecznej. W wyniku podjêtych wysi³ków na chwilê obecn¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ zagro¿enia
w realizacji zadañ obowi¹zkowych w zakresie pomocy spo³ecznej nie ma – i nie bêdzie województwa,
w którym zabrak³oby œrodków na wyp³atê tych œwiadczeñ z tytu³u pomocy spo³ecznej, mimo dokonanych
oszczêdnoœci wskazanych przez wojewodów”.

Czy ta odpowiedŸ nie koliduje z aktualnym stanowiskiem ministra finansów, który nakazuje wojewo-
dom przedstawiaæ zapotrzebowania na œrodki wed³ug proporcji dotacji 20: 80?

Kolejna sporna kwestia w zapisach ustawowych dotyczy art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji
publicznej w województwie (DzU nr 92 poz. 753 z póŸñ. zm.), w którym stwierdza siê, ¿e jednostki samo-
rz¹du terytorialnego otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa dotacje na realizacjê przejmowanych od dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy zadañ w³asnych, które dotychczas by³y realizowane przez jednostki samorz¹du terytorial-
nego jako zadania z zakresu administracji rz¹dowej, a dotacje s¹ ustalone zgodnie z zasadami przyjêtymi
w bud¿ecie pañstwa do okreœlania wydatków podobnego rodzaju. Przepis ten ma rangê przepisu szcze-
gólnego do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na który to zapis powo³uje siê minister finan-
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sów, uwa¿aj¹c, ¿e do przyznawania i wyp³acania zasi³ków sta³ych oraz op³acania sk³adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne nale¿y stosowaæ wy³¹cznie zdanie pierwsze wskazanego artyku³u.

Maj¹c to wszystko na uwadze, oczekujê od Pañstwa Ministrów dzia³añ zmierzaj¹cych do tego, aby za-
bezpieczyæ œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa na poziomie 100% kosztów realizacji zadañ odnosz¹cych
siê do zasi³ków sta³ych i op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
S³awomira Sadowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do prokuratora generalnego
Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Poni¿ej przedstawiamy sprawê dotycz¹c¹ legalnoœci prowadzonych postêpowañ egzekucyjnych. Spra-
wa toczy siê przeciwko panu Zbigniewowi ¯.

Przeciwko panu Zbigniewowi ¯. obecnie prowadzone jest postêpowanie egzekucyjne na podstawie ty-
tu³u wykonawczcego NF/DKE/00493/2006/2010 wydanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz SW2/291/2009 wydanego przez wójta gminy Elbl¹g, którym naczelnik
Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu nada³ klauzule wykonalnoœci. Podstaw¹ wydania tytu³ów wykonawczych
oraz prowadzonego postêpowania egzekucyjnego by³ akt administracyjny okreœlany jako decyzja admi-
nistracyjna, znak OSROL-I-7514/I/92/02/03 z dnia 15 paŸdziernika 2003 r. ustalaj¹cy panu Zbignie-
wowi ¯. op³atê eksploatacyjn¹ w kwocie 1 054 908 z³.

W akcie tym organ wydaj¹cy akt zosta³ okreœlony jako Starostwo Powiatowe w Elbl¹gu, akt sygnowany
jest pieczêci¹ Starostwa Powiatowego w Elbl¹gu.

W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e starostwo powiatowe nie jest w polskim systemie prawa organem
administracji, takim organem jest starosta posiadaj¹cy do swej dyspozycji starostwo powiatowe jako
aparat pomocniczy. Art. 33b pkt 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (DzU
Nr 91, poz. 578), wyrok WSA w Warszawie 2007-01-18 II SA/Wa 1823/06: „Starostwo jest aparatem po-
mocniczym samego powiatu, jako jednostki samorz¹du terytorialnego, s³u¿¹cym obs³udze organów po-
wiatu i jako takie nie ma odrêbnego bytu”. Pod aktem widnieje pieczêæ „wz. starosty” oraz podpis.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e polskie prawo nie przewiduje instytucji podpisywania aktu w zastêpstwie organu,
w tym wypadku starosty, ale mo¿liwe jest podpisanie aktu z upowa¿nienia organu.

Akt ten, jak wy¿ej wspomniano, sta³ siê podstaw¹ prowadzenia egzekucji przeciwko panu Zbigniewowi
¯. Instancyjna kontrola aktu nie przynios³a po¿¹danego efektu – organy kolejnych instancji utrzymywa³y
w mocy zaskar¿ony akt oraz sankcjonowa³y prowadzone postêpowania egzekucyjne, nie dopatruj¹c siê
uchybieñ formalnych. W œwietle prawa wykluczyæ nale¿y, aby opisywany wy¿ej akt móg³ byæ traktowany
jako akt maj¹cy naturê decyzji administracyjnej, a wiêc taki, którego skutkiem mo¿e byæ na³o¿enie na
obywatela obowi¹zków. Przepisy polskiego prawa, w szczególnoœci zaœ art. 104 k.p.a., okreœlaj¹c, ¿e or-
gan administracji publicznej za³atwia sprawê przez wydanie decyzji, chyba ¿e przepisy kodeksu stanowi¹
inaczej, wyraŸnie formu³uj¹ obowi¹zki organu administracji w zakresie niezbêdnego formalizmu proce-
sowego. Dalej art. 107 k.p.a. precyzuje, jakie s¹ niezbêdne sk³adniki uznania aktu za decyzjê administra-
cyjn¹. Tak wiêc, aby akt spe³nia³ przes³anki decyzji administracyjnej, w tym wypadku winien byæ wydany
nie przez starostwo (aparat pomocniczy organu administracji), lecz przez starostê jako organ administra-
cji samorz¹dowej, oraz podpisany przez samego starostê (organ administracji), ewentualnie z upowa¿-
nienia starosty i z powo³aniem siê na to upowa¿nienie, nie zaœ „wz. starosty”, gdy¿ polskie prawo nie prze-
widuje instytucji podpisu niejako w zastêpstwie, lecz wy³¹cznie z upowa¿nienia.

Powstaje w zwi¹zku z tym œciœle jurydyczne pytanie: Czy brak zachowania niezbêdnych przes³anek for-
malnych umo¿liwia traktowanie pisma, bêd¹cego w istocie projektem decyzji, jako decyzji administracyj-
nej? Zdaniem sk³adaj¹cych niniejsze oœwiadczenie tak nie jest, a prowadzenie egzekucji na podstawie
aktu niebêd¹cego decyzj¹ administracyjn¹ potêguje skutki pierwotnego naruszenia prawa.

Standardy demokratycznego pañstwa wymagaj¹, aby obywatel w sytuacjach konfliktu mia³ równe
szanse z organami pañstwa. Realizacja takich równych szans oznacza demokratycznie dzia³aj¹ce organy
ochrony prawnej oraz stabilne prawo. Przeciwieñstwem takiej sytuacji jest dowolnoœæ i arbitralnoœæ de-
cyzji, brak lub niew³aœciwa kontrola instancyjna. Organy pañstwa dla pewnoœci obrotu s¹ zobowi¹zane
do zachowania pewnego poziomu formalizmu okreœlonego przepisami prawa. Zachowanie tego formaliz-
mu wi¹¿e siê z gwarancj¹ stosowania zasady praworz¹dnoœci w dzia³aniu organów, jednolitoœci¹ orzecz-
nictwa, czyli ze stosowaniem zasad uznawanych za podstawê dzia³ania pañstwa prawa. Oczywiœcie za-
chowanie tego minimum formalizmu jako maj¹cego charakter gwarancyjny nie mo¿e byæ uto¿samiane
z biurokracj¹. Jednoznacznie podchodzi do rozumienia tego problemu judykatura w innych sprawach
z podobnym stanem faktycznym – wyrok WSA w Opolu II Sa/Op 164/08, orzeczenie SO w Gdañsku opi-
sane w wyst¹pieniu rzecznika praw obywatelskich, RPO/590293/08/IY/4015.1 RZ, wyrok NSA II GSK
508/07, wyrok WSA w Poznaniu IV SA/Po 304/10. Jeœli chodzi o wskazan¹ wy¿ej sprawê zwi¹zan¹ ze
stanowiskiem rzecznika praw obywatelskich, podnieœæ nale¿y, ¿e S¹d Okrêgowy w Gdañsku zakwestio-
nowa³ legalnoœæ orzeczenia, odmawiaj¹c nadania klauzuli wykonalnoœci wyrokowi, w sytuacji gdy podpi-
sy uprawnionego sk³adu znalaz³y siê wy³¹cznie pod uzasadnieniem orzeczenia, a nie pod jego sentencj¹.
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Tym bardziej wydaje siê, ¿e nale¿y kwestionowaæ legalnoœæ aktu, gdy jest sygnowany przez osobê nieup-
rawnion¹ a wydany przez podmiot inny ni¿ organ administracji, na przyk³ad przez aparat pomocniczy.

W przypadku pana Zbigniewa ¯., w ocenie sk³adaj¹cych niniejsze oœwiadczenie, dosz³o na kilku eta-
pach do ra¿¹cych naruszeñ prawa, zarówno podczas wydawania aktów administracyjnych oraz podczas
ich kontroli. NajgroŸniejsze z punktu widzenia praworz¹dnoœci jest to, ¿e pope³niane pocz¹tkowo b³êdy
by³y utrwalane przez organa kolejnych instancji. Na obecnym etapie dosz³o do sytuacji, w której kolejne
organy kontrolne, nawet po uœwiadomieniu sobie stopnia naruszenia prawa, mog¹ obawiaæ siê dokona-
nia uszczerbku na autorytecie instytucji, które ju¿ sprawê rozpatrywa³y, i nie dopatrzeæ siê uchybieñ.

Niniejsza sprawa by³a przedmiotem interpelacji poselskich skierowanych do ministrów: sprawiedli-
woœci, ochrony œrodowiska i finansów. Udzielone odpowiedzi nie s¹ zadowalaj¹ce z uwagi na powo³ywa-
nie siê przez wymienione podmioty na brak kompetencji w zakresie interpelacji. Jedynie minister spra-
wiedliwoœci, odnosz¹c siê do teoretycznej strony zagadnienia jurydycznego podniesionego w interpelacji,
wskaza³ na przes³anki œwiadcz¹ce o zasadnoœci interpelacji poselskiej.

Sk³adaj¹c niniejsze oœwiadczenie, prosimy o jednoznaczne zajêcie stanowiska w sprawie legalnoœci
prowadzonej egzekucji na podstawie kwestionowanego powy¿ej aktu oraz zwracamy siê z pytaniami.

1. Czy brak zachowania niezbêdnych przes³anek formalnych umo¿liwia traktowanie pisma bêd¹cego
w istocie projektem decyzji jako decyzji administracyjnej?

2. Dlaczego kolejne organy kontrolne, zauwa¿ywszy stopieñ naruszenia prawa, nie dopatruj¹ siê
uchybieñ ze wzglêdu na mo¿liwe wp³yniêcie na autorytet instytucji wczeœniej rozpatruj¹cej sprawê?

3. Jakie dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, wyeliminowania podob-
nych przypadków w przysz³oœci oraz zadoœæuczynienia, podejm¹ adresaci interpelacji w przypadku
stwierdzenia, ¿e akt traktowany dotychczas jako decyzja administracyjna faktycznie decyzj¹ nie jest
i tym samym nie mo¿e byæ Ÿród³em obowi¹zków oraz prowadzonych postêpowañ egzekucyjnych?

S³awomir Sadowski
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z sytuacj¹ pracowników administracji i obs³ugi finansowej Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu.

Pracownicy administracji i obs³ugi szkó³ artystycznych (woŸni, konserwatorzy i pracownicy obs³ugi fi-
nansowej) mimo i¿ pracuj¹ w placówkach podleg³ych ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, po
raz kolejny podczas uchwalania bud¿etu pañstwa zostali potraktowani jako pracownicy administracji
rz¹dowej, a tym samym zostali zaliczeni do grupy pracowników, wobec której obowi¹zuje zamro¿enie
p³ac. Dlaczego ta grupa pracownicza zosta³a zaliczona do administracji rz¹dowej, skoro pracownicy ci
pracuj¹ w placówkach podleg³ych ministerstwu kultury i dziedzictwa narodowego?

Pracownicy administracji i obs³ugi szkó³ artystycznych, w przeciwieñstwie do nauczycieli, ju¿ czwarty
rok nie otrzymuj¹ podwy¿ek, równie¿ tych wzglêdniaj¹cych inflacjê, która obecnie jest najwy¿sza od
2005 r. Stanowi¹ oni równie¿ grupê zawodow¹, której z powodu braku œrodków obecnie nie s¹ wyp³acane
premie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Od 1 stycznia 2011 r., kiedy to podniesiono p³acê
minimaln¹, ich uposa¿enie znalaz³o siê poni¿ej minimum ustawowego. Czy zapisy ustawy – Karta Nau-
czyciela s¹ dostatecznym usprawiedliwieniem zró¿nicowanego traktowania grup pracowników pracu-
j¹cych jednak w tych samych placówkach? Jakie dzia³ania s¹ podejmowane w zwi¹zku z tym, ¿e p³ace
pracowników administracji i obs³ugi szkó³ wynosz¹ mniej ni¿ obecna p³aca minimalna?

Zakres zadañ, jakimi s¹ obci¹¿eni pracownicy administracji i obs³ugi szkó³ artystycznych stale roœnie
zarówno pod wzglêdem iloœciowym, jak i co do stopnia skomplikowania. Wi¹¿e siê to ze sta³¹ rozbudow¹
bazy dydaktycznej, odœwie¿aniem i remontem budynków, ale tak¿e poziomem odpowiedzialnoœci i skom-
plikowania zwi¹zanym z obs³ug¹ ksiêgow¹ placówek czy sprawami zwi¹zanymi z ZUS, Systemem Infor-
macji Oœwiatowej itp.

Dziêki dzia³aniom ministra kultury i dziedzictwa narodowego zosta³a wydzielona, kosztem wydatków
rzeczowych, kwota 15 milionów z³, która pozwoli³aby na podwy¿ki dla tej grupy zawodowej. By tak siê sta-
³o, konieczna jest zgoda Ministerstwa Finansów na wpisanie tej kwoty, to jest 15 milionów z³, do przysz³o-
rocznego bud¿etu w ramach przyznanego limitu wydatków. Czy Ministerstwo Finansów, za które Pan od-
powiada, zamierza przeznaczyæ ww. kwotê na podwy¿ki dla pracowników szkó³ artystycznych? Kiedy
pracownicy mogliby otrzymaæ przedmiotow¹ podwy¿kê?

Niedopuszczalne jest, aby osoby pracuj¹ce wiele lat, wykonuj¹ce wa¿ne i odpowiedzialne zadania (od-
powiedzialnoœæ za stan budynków, utrzymanie ich w czystoœci, obs³uga ksiêgowa itp.) otrzymywa³y za
swoj¹ pracê wynagrodzenie poni¿ej minimum ustawowego i nie otrzymywa³y premii, gratyfikacji jubileu-
szowych czy odpraw emerytalnych, jakie dostaje wiele innych grup pracowniczych. Taki stan rzeczy tym
bardziej jest w¹tpliwy, ¿e nauczyciele, bêd¹cy równie¿ pracownikami szkó³ artystycznych, dostaj¹ ww.
œwiadczenia.

Czy istniej¹ jakieœ plany dotycz¹ce zmiany tej sytuacji, to jest tego, aby premie, gratyfikacje jubileuszowe
czy odprawy emerytalne otrzymywali równie¿ pracownicy administracji i obs³ugi szkó³ artystycznych?

Bardzo proszê Pana Ministra o szczegó³owe i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na powy¿sze pytania, jak rów-
nie¿ o interwencjê w tej sprawie w ramach posiadanych œrodków i kompetencji.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Od 1 lipca br. wchodzi w ¿ycie nowy system pobierania op³at za podró¿owanie drogami ekspresowymi

i autostradami. Obecnie istniej¹ce winiety ma zast¹piæ e-myto. Kierowcy bêd¹ p³aciæ za przejazd wy¿ej
wymienionymi drogami w systemie viaTOLL. Aby korzystaæ z tego systemu nale¿y wyposa¿yæ siê w odpo-
wiednie urz¹dzenia, tak zwane via boxy, które bêd¹ rejestrowa³y liczbê kilometrów przejechanych przez
danego kierowcê. Nikt jednak nie zapewni³ kierowcom mo¿liwoœci w miarê szybkiego zaopatrzenia siê
w te urz¹dzenia, czego wynikiem s¹ wielogodzinne kolejki, tworz¹ce siê wskutek zbyt ma³ej liczby pun-
któw, w których mo¿na wyposa¿yæ siê we wspomniane via boxy.

E-myto, czyli op³ata drogowa narzucona przez Uniê Europejsk¹, ma dotyczyæ pojazdów, których masa
przekracza 3,5 t. W zwi¹zku z tym pojawia siê kolejna w¹tpliwoœæ, a mianowicie to, i¿ wspomniana op³ata
ma dotyczyæ busów i autobusów, co mo¿e znacznie wp³yn¹æ na ceny biletów, a co za tym idzie na bud¿et
pojedynczych obywateli – najczêœciej tych mniej zamo¿nych, zmuszonych do korzystania z komunikacji
zbiorowej. Wprowadzenie nowej op³aty spowoduje ponadto przeniesienie ruchu tranzytowego do miast.
Mo¿e to przyczyniæ siê do znacznego wzrostu ruchu samochodowego w miastach, a w konsekwencji do
ich zakorkowania.

Proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy mo¿liwe jest zorganizowanie wiêkszej liczby punktów dystrybuuj¹cych via boxy, aby zmniejszyæ

kolejki i czas oczekiwania na zarejestrowanie siê w nowym systemie op³at?
2. Czy istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia lub ca³kowitego zniesienia op³aty dla autobusów i busów kurso-

wych?
3. Jakie bêd¹ skutki finansowe nowych rozwi¹zañ – chodzi o wprowadzenie systemu op³at za przejazd

drogami ekspresowymi i autostradami – dla bud¿etu domowego osób doje¿d¿aj¹cych codziennie do pracy
poza miejscem zamieszkania i czy ministerstwo przewiduje dodatki dla tych osób?

Tadeusz Skorupa

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 80. posiedzenia Senatu 225



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Oœwiadczenie w sprawie w¹tpliwoœci zwi¹zanych z przyznawaniem œrodków z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania z zakresu uczestnictwa osób niepe³nosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnusy te s¹ form¹ aktywnej rehabilitacji po³¹czonej z elementami wypoczynku, której celem jest
ogólna poprawa psychofizycznej sprawnoœci oraz rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych ich uczestników,
miêdzy innymi poprzez nawi¹zywanie i rozwijanie kontaktów spo³ecznych, realizacjê i rozwijanie zainte-
resowañ, a tak¿e poprzez udzia³ w innych zajêciach przewidzianych programem turnusu. Pobyt osoby
niepe³nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym usprawnia opóŸnione funkcje organizmu oraz ogranicza
skutki niepe³nosprawnoœci ruchowej i intelektualnej.

Na spo³eczeñstwie obywatelskim spoczywa obowi¹zek wyrównywania szans ¿yciowych osób niepe³no-
sprawnych oraz przeciwdzia³ania ich dyskryminacji zarówno spo³ecznej, jak i zawodowej. Wysokoœæ
œrodków przydzielanych obecnie z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na
zadania z zakresu dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ulega dalszemu obni¿eniu.

Proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Dlaczego œrodki na rehabilitacjê spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych zostaj¹ z roku na rok tak radykal-

nie ograniczane?
Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do przekazania Pañstwowe-

mu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zwiêkszonych œrodków na realizacj¹ zadañ z za-
kresu dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych w bie¿¹cym roku?

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Od powodzi w maju 2010 r. minê³o ju¿ wiele miesiêcy, tymczasem do biur senatorskich w Lipsku i Zwo-

leniu wci¹¿ zg³aszaj¹ siê poszkodowane osoby, które do tej pory nie otrzyma³y wystarczaj¹cej obiecanej
pomocy. Zg³aszaj¹ siê równie¿ osoby zaniepokojone stanem prac naprawczych zniszczonych przez po-
wódŸ wa³ów. W nocy z 18 na 19 maja 2010 r. decyzj¹ sztabu kryzysowego zosta³ rozkopany tak zwany wa³
letni w Kêpie Piotrowiñskiej. Zalanych zosta³o wiele hektarów upraw rolniczych. PowódŸ minê³a, a wa³ do
chwili obecnej nie zosta³ odbudowany. Ka¿dy wiêkszy deszcz przyjmowany jest przez tamtejszych rolni-
ków z wielk¹ obaw¹, ¿e ich uprawy ponownie zostan¹ zniszczone. W zwi¹zku z tym rodzi siê wiele pytañ.

Czy zniszczony wa³ letni kiedykolwiek zostanie naprawiony?
Czy wszystkie osoby, które ponios³y starty w skutek przekopania wa³u w Kêpie Piotrowskiej, otrzyma³y

stosowne odszkodowania i pomoc?
Jakie dzia³ania zosta³y podjête, aby podobne sytuacje nie powtarza³y siê na tym terenie?
Niektóre osoby zg³aszaj¹ce siê do biur, wskazuj¹ równie¿ na liczne nieprawid³owoœci przy rozdziale po-

mocy dla powodzian. Z ich relacji wynika, ¿e w miejscowoœci Lucimia w gminie Przy³êk poszkodowanych
w powodzi by³o dwanaœcie gospodarstw, a pomoc w zmniejszonej wysokoœci przekazano w³aœcicielom
o wiele wiêkszej liczby gospodarstw.

Czy instytucje odpowiedzialne za pomoc poszkodowanym w powodzi prowadzi³y monitoring tej pomo-
cy? Czy by³a ona w³aœciwa i trafi³a do w³aœciwych osób?

Ile osób z terenu powiatów zwoleñskiego i lipskiego zosta³o objêtych rz¹dow¹ pomoc¹ dla powodzian
w 2010 r.?

Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W czerwcu br. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w P³ocku

zorganizowa³a akcjê pod patronatem ministra zdrowia Ewy Kopacz „Zdrowe wakacje”. Akcja skierowana
by³a g³ównie do dzieci, m³odzie¿y oraz ich opiekunów. G³ównym celem akcji by³o zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa ¿ycia i zdrowia dzieci i m³odzie¿y, zw³aszcza w okresie letnim. Wakacje to czas, kiedy dzieci i m³o-
dzie¿ czêœciej przebywaj¹ bez opieki osób doros³ych, jest wiêc wiêksze ryzyko wyst¹pienia wypadku, ura-
zu lub innego zagro¿enia.

Podczas dnia otwartego uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z dzia³aniem systemu pañstwowe-
go ratownictwa medycznego, z prac¹ dyspozytorów medycznych oraz jednostek ratownictwa medyczne-
go. W programie przewidziano równie¿ naukê udzielania pierwszej pomocy.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego inspektora sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wyst¹pieniem pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w P³ocku,

pismem, które wp³ynê³o do mojego biura w P³ocku, uprzejmie proszê Pana Ministra o przedstawienie in-
formacji w zakresie funkcjonowania tej instytucji, szczególnie w aspekcie finansowym, prowadzonych
dzia³añ i posiadanych kompetencji w sferze dzia³alnoœci podstawowej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Niedawno dotar³ do mnie list adresowany do wszystkich polskich parlamentarzystów, podpisany przez
m³odego aplikanta prawa. Pocz¹tkowo od³o¿y³em go ad acta w przekonaniu, ¿e ktoœ inny podejmie temat,
ale ostatecznie postanowi³em powróciæ do niego, albowiem jego autor niew¹tpliwie pope³ni³ b³¹d – adre-
suj¹c list do wszystkich, móg³ nim nie zainteresowaæ nikogo.

W liœcie tym m³ody aplikant charakteryzuje sytuacjê w swoim œrodowisku pracy w nastêpuj¹cy spo-
sób: „Jestem aplikantem adwokackim i z niepokojem obserwujê prace sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci
i Praw Cz³owieka nad projektem ustawy o pañstwowych egzaminach prawniczych. Nie wierzê, ¿eby parla-
mentarzystom mog³o zale¿eæ na obni¿eniu poziomu kultury prawnej w Polsce. A taki niestety bêdzie efekt
planowanego dopuszczenia do reprezentacji klientów przed s¹dami rejonowymi przez osoby zaraz po
skoñczeniu studiów prawniczych.

Proponowane zmiany spowoduj¹ dramatyczne obni¿enie poziomu jakoœci us³ug prawnych. Reprezen-
towanie klienta przed s¹dem to ogromna odpowiedzialnoœæ. Od werdyktu s¹du zale¿¹ czêsto przysz³e losy
klienta, jego maj¹tek i dobre imiê. Powierzenie takiej odpowiedzialnoœci osobom bez doœwiadczenia mo¿-
na porównaæ do powierzenia skalpela œwie¿o upieczonemu absolwentowi medycyny. Zanim lekarz otrzy-
ma pe³ne uprawnienia do wykonywania zawodu musi przecie¿ wiele lat po studiach pracowaæ w szpita-
lach pod okiem starszych kolegów. Podobnie w zawodzie prawnika nie wystarczy opanowanie teorii. Za-
wód prawnika to rzemios³o, które wymaga praktyki zdobywanej pod okiem mistrza, jakim w tym przypad-
ku jest patron aplikanta.

Odnoszê wra¿enie, ¿e projektowana ustawa zniesie wszelkie bariery, jakie jednak powinny towarzy-
szyæ zawodom zaufania publicznego. Ustawodawca chce, aby ka¿dy, kto skoñczy³ studia, wykonywa³
swój zawód. Zapomina, ¿e nie ka¿da uczelnia zachowuje odpowiedni poziom kszta³cenia, ¿e s¹ rzesze
osób, które «przeœlizguj¹» siê przez studia, ¿e w koñcu ¿aden kierunek studiów nie gwarantuje znalezie-
nia pracy w wyuczonym zawodzie. Takie s¹ prawa rynku i konkurencji i nie wiedzieæ czemu nasi politycy
chc¹ zrobiæ wyj¹tek w wymagaj¹cym tak wielkiej odpowiedzialnoœci za ludzkie ¿ycie zawodzie, jakim jest
zawód adwokata czy radcy prawnego.

Pomys³y te s¹ tym bardziej niezrozumia³e, ¿e dostêp do zawodów prawniczych jest obecnie szeroki,
a rozpoczêcie aplikacji nie jest ju¿ zadaniem tak trudnym, jak kiedyœ. Co roku dostaj¹ siê na nie tysi¹ce
osób. Samych tylko aplikantów adwokackich jest obecnie blisko piêæ i pó³ tysi¹ca, a radcowskich – prze-
sz³o dziesiêæ tysiêcy”.

List ten zaniepokoi³ mnie i sk³oni³ do postawienia Panu Ministrowi pytania o zasadnoœæ obaw tego m³o-
dego cz³owieka oraz o kierunek zmian przygotowanych – jak s¹dzê – przez ministerstwo, a które – zda-
niem autora listu – mog¹ obni¿yæ jakoœæ us³ug prawnych w Polsce.

List ten ma – w moim przekonaniu – dodatkow¹ wartoœæ. Sk³ania do refleksji nad procesem stanowie-
nia prawa w Polsce, jego niestabilnoœci¹ i stopniem skomplikowania. Z relacji prawników przyjmuj¹cych
w moim biurze senatorskim wiem, ¿e dostêp przeciêtnego obywatela w Polsce do us³ug prawniczych jest
mocno ograniczony przede wszystkim ze wzglêdu na ich wysok¹ cenê. Mówi³ o tym w swym inauguracyj-
nym wyst¹pieniu pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronis³aw Komorowski.

Dlatego namawia³em i dalej bêdê to czyniæ, aby upowszechniaæ bezp³atny dostêp do poradnictwa pra-
wnego. Szczególn¹ rolê w tej kwestii powinny pe³niæ biura parlamentarzystów. Chyba jako pierwszy
w kraju wprowadzi³em na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych bezp³atne poradnictwo prawne w moim biu-
rze senatorskim. Prowadzê je tak¿e dziœ, a tego, jak bardzo jest ono potrzebne dowodzi fakt, ¿e w moim
biurze od marca bie¿¹cego roku udzielono ju¿ ponad tysi¹c bezp³atnych porad prawnych. Wiem, ¿e wielu
moich kolegów czyni to samo, apelujê zatem do wszystkich, aby tê sferê dzia³alnoœci uznali za jedn¹
z wa¿niejszych powinnoœci polskiego parlamentarzysty.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Rok spêdzi³em w polskich wiêzieniach, w tak zwanym areszcie wydobywczym, z którego – jako for-
my wymuszania zeznañ – korzystano zw³aszcza w okresie rz¹dów jednego z by³ych ministrów spra-
wiedliwoœci i prokuratorów generalnych równoczeœnie. Wspominam o tym nie po to, aby siê u¿alaæ
nad swym losem, ale po to, by wyjaœniæ, dlaczego do mnie jako senatora RP tak czêsto trafiaj¹ listy
od wiêŸniów i ich rodzin. Obrazuj¹ one tragiczn¹ sytuacjê w polskich wiêzieniach, których standard
daleko odbiega od unijnych wymogów. Sam mia³em okazjê do takiego porównania, gdy po miesiêcz-
nym pobycie w niemieckim wiêzieniu znalaz³em siê w areszcie na Rakowieckiej. Ró¿nica jest nie do
opisania.

Ale powróæmy do listów.
„By³am dzisiaj przez kilka godzin w wiêzieniu” – pisze jedna z matek aresztowanego. „To zak³ad o zao-

strzonym rygorze. Wed³ug prawa wiêzieñ powinien mieæ oko³o 2–3 m dla siebie. W tej celi, w której by³am,
znajdowa³o siê 16 miejsc. Nie mo¿na siê tam by³o ruszyæ. Miêdzy piêtrowymi ³ó¿kami przejœcie na nieca³e
pó³ metra. O stanie celi te¿ mo¿na du¿o napisaæ. Wêze³ sanitarny to ju¿ w ogóle klêska. Zero prywatnoœci
i tylko zimna woda. Wiêzienie to nie jest sanatorium ani wczasy i nie powinno nim byæ, ale przecie¿ tam
¿yj¹ ludzie. I to czasami ca³ymi latami”.

Jako senatorowie RP, a wiêc wspó³twórcy prawa w Polsce mamy sk³onnoœæ do jego zaostrzania.
W efekcie zwiêksza siê liczba odsiaduj¹cych wyroki, a wiêzienia s¹ przepe³nione. Kryzys i koniecznoœæ o-
szczêdzania spowodowa³y równie¿ znaczne ograniczenia finansowe. Jeden z wiêŸniów napisa³ mi, ¿e
w wiêzieniu, w którym przebywa, na stu czterdziestu osadzonych przypada dwóch wychowawców. Ich
praca ogranicza siê do pomagania wiêŸniom w wype³nianiu papierów.

„Ja uwa¿am – pisze ów wiêzieñ – ¿e to, co dzieje siê w polskim wiêziennictwie, to katastrofa! Warunki
straszne, a coœ takiego jak resocjalizacja w Polsce chyba w ogóle nie istnieje. Ca³a praca s³u¿by wiêzien-
nej polega na tym, aby jak najbardziej zgnêbiæ wiêŸnia, a to na pewno nie wp³ywa korzystnie na jego re-
socjalizacjê. Je¿eli wiêzieñ ma pieni¹dze, to dopiero wtedy staje siê kimœ i nawet klawisze patrz¹ na ta-
k¹ osobê inaczej. Miêdzy innymi przez takie warunki byli wiêŸniowie rzadko rezygnuj¹ z pope³niania
kolejnych przestêpstw, a najczêœciej wychodz¹c wiedz¹ wiêcej np. o kradzie¿ach, ni¿ wiedzieli przed od-
siadk¹”.

Z kilku kolejnych listów wynika, jak bardzo zmieniaj¹ siê zasady ¿ycia w spo³ecznoœci wiêziennej i w ja-
kim kierunku owe zmiany zmierzaj¹. „W areszcie œledczym w £… by³o jak w Amsterdamie, gdzie narkoty-
ki mo¿na kupiæ w legalnych coffee shopach – pisze kolejny autor listu do mnie. „Handlowano tu w kanty-
nie dla osadzonych. Aresztanci kupowali sobie owoce, soki, kawê, a tak¿e… wysokiej jakoœci amfetami-
nê. Za wiêzienny mur szmuglowa³ j¹ zaopatrzeniowiec bufetu. Mê¿czyzna wpad³, gdy na rutynow¹ kon-
trolê przywo¿onych towarów stra¿nicy przyprowadzili psa szkolonego do wykrywania narkotyków. Ow-
czarek rzuci³ siê na dostawcê, który mia³ w kieszeni 20 gramów bia³ego proszku. Zaskoczony mê¿czyzna
t³umaczy³, ¿e amfetamin¹ leczy³ ból g³owy”.

W polskich wiêzieniach zmieniaj¹ siê obyczaje. Zatwardziali, grypsuj¹cy recydywiœci, którzy dot¹d do-
wodzili nieformalnymi strukturami, trac¹ w³adzê. Ich miejsce w wiêziennej hierarchii zajmuj¹ cz³onko-
wie zorganizowanych gangów wymuszaj¹cych haracze i kradn¹cych samochody. Na wolnoœci ci ludzie
czêsto za¿ywali narkotyki, teraz przenosz¹ obyczaje za wiêzienny mur. Do tej pory za kratkami luksuso-
wymi artyku³ami, a jednoczeœnie rodzajem wiêziennej waluty by³y papierosy i herbata. Teraz zastêpuj¹ je
amfetamina i marihuana.

I na koniec chcê poruszyæ kwestiê skrywan¹ wstydliwie za grub¹ kotar¹ milczenia. Chodzi mi o wiê-
zienny seks. Mê¿czyŸni pozbawieni kobiet nie rezygnuj¹ bynajmniej z uzyskiwania satysfakcji seksual-
nej. Kto im s³u¿y? Najs³absi. Najs³absi fizycznie, najs³absi psychiczne, czêstokroæ z umys³owymi defek-
tami. Pozycja wiêziennego cwela jest pozycj¹ w wiêzieniu najni¿sz¹, najwiêkszym pohañbieniem. „Cwel
– cytujê fragment jednego z listów – nie mo¿e dotykaæ w celi ¿adnych przedmiotów oprócz swoich, któ-
rych najczêœciej nie posiada. Jego kontakt z ¿ywnoœci¹ dostêpn¹ dla innych jest niedopuszczalny. Gdy-
by na przyk³ad dotkn¹³ naczyñ z wod¹, poci¹gnê³oby to za sob¹ nieuchronne pobicie. Nie, nie piêœciami,
wszak jest niedotykalny, prawdopodobnie przy pomocy taboretu albo w ostatecznoœci zosta³by skopa-
ny. Natomiast skalane naczynia zosta³yby niezw³ocznie zniszczone, bez ogl¹dania siê na konsekwencje
ze strony administracji. Miejscem przypisanym cwelowi jest najczêœciej k¹t, gdzie stoj¹ kible. Tam ja-
da, ¿yje, spêdza wiêkszoœæ czasu. Wychodzi wtedy, gdy faceci spragnieni s¹ pieszczot”.
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Przytoczone przeze mnie fragmenty listów kierujê na rêce Pana Ministra w nadziei, ¿e zmieni¹ one sy-
tuacjê w polskich wiêzieniach i choæ w czêœci ogranicz¹ niebezpieczne zjawiska, które w nich sygnalizuj¹
sami wiêŸniowie. To prawda, ¿e s¹ to przestêpcy zas³uguj¹cy na karê, ale przecie¿ s¹ to tak¿e ludzie i oby-
watele naszego kraju.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Panie Prezesie!
Bodaj¿e Ludwik XVIII mawia³, ¿e punktualnoœæ jest grzecznoœci¹ królów, co mia³o podkreœliæ, jak wa¿-

na jest to zaleta w ¿yciu spo³ecznym. Sam do punktualnoœci przywi¹zujê olbrzymi¹ wagê i w dzia³alnoœci
zawodowej surowo wymagam jej od swych wspó³pracowników. Ale przesada nawet w tak zbo¿nym celu
mo¿e prowadziæ do patologii.

Przekona³ mnie o tym list, który niedawno trafi³ na moje biurko, od jednego z moich wyborców. Pisze on
tak: „Dwa miesi¹ce temu niewiele brakowa³o, a nie dope³ni³bym obowi¹zku terminowego zap³acenia
sk³adki ZUS. Przypomnia³em sobie o tym w ostatnim dniu i pobieg³em po po³udniu na pocztê, by tê nale¿-
noœæ uregulowaæ. Spokojny wróci³em do domu. Pech chcia³, ¿e dwa tygodnie temu zachorowa³em na za-
palenie oskrzeli. Po kilku dniach okaza³o siê, ¿e zasi³ek chorobowy mi nie przys³uguje, bo, jak us³ysza-
³em, nie ma mnie w systemie. A nie ma mnie tam dlatego, ¿e w terminie nie zap³aci³em sk³adki. Co wiêcej,
okaza³o siê, ¿e nie bêdzie mnie w owym systemie przez ca³e trzy miesi¹ce, a wiêc zachorowaæ mogê dopie-
ro za miesi¹c”.

Zasiêgn¹³em informacji w tej sprawie u mojego wyborcy i dowiedzia³em siê, ¿e w³aœciciele ma³ych je-
dnoosobowych firm, jeœli spóŸni¹ siê choæ o jeden dzieñ w przekazaniu sk³adek do ZUS, nara¿aj¹ siê na
konsekwencje nie tylko finansowe, co w moim przekonaniu nie powinno budziæ w¹tpliwoœci, lecz tak¿e
na dodatkow¹ karê polegaj¹c¹ na automatycznym wypadniêciu z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Ta-
ki spóŸnialski przez 90 dni nie ma prawa do œwiadczeñ w przypadku choroby. Przestrzeganie terminowe-
go wp³acania nale¿nych pañstwu sk³adek, jak mnie pouczono, jest obowi¹zkiem wszystkich prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Zgodzi³em siê z tym pouczeniem, ale ci¹gle nie mog³em zrozumieæ, co to ma wspólnego z k³opotami mo-
jego wyborcy, który, wprawdzie w ostatniej chwili, ale dope³ni³ w terminie swojego obowi¹zku wobec ZUS.
Sytuacjê wyjaœni³ mi dopiero jeden z pracowników tej instytucji, od którego dowiedzia³em siê, ¿e czêœæ
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wp³aca sk³adki na poczcie. Wp³at dokonuj¹ oni terminowo,
ale zdarza siê, ¿e poczta przekazuje sk³adki do Banku Pocztowego ju¿ po terminie. Wp³aty do ZUS s¹ bo-
wiem dokonywane za poœrednictwem Banku Pocztowego, a dla ZUS liczy siê data przekazania sk³adki
przez Bank Pocztowy. Dlatego w takim przypadku program informatyczny ZUS automatycznie „wyrzuca”
p³atnika z systemu. Tak sta³o siê z moim wyborc¹. Jego sk³adka dotar³a do ZUS nastêpnego dnia i dlatego
„wylecia³ z systemu”. W efekcie nie z w³asnej winy prawo do œwiadczenia z tytu³u choroby nabêdzie on do-
piero po 90 dniach karencji.

Sk¹din¹d wiadomo mi, ¿e problem ten rozpatrywa³a Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Pañstwo” do
spraw zwi¹zanych z ograniczaniem biurokracji. Skoncentrowa³a siê ona na d³ugim terminie karencji,
który wówczas wynosi³ a¿ pó³ roku. Na jej wniosek – i chwa³a jej za to – termin oczekiwania na nabycie
praw do œwiadczeñ z tytu³u choroby skrócono z pó³ roku do trzech miesiêcy. Nikomu jednak nie przysz³o
do g³owy, ¿e spóŸniæ mo¿e siê tak¿e poczta czy jej bank i ¿e odpowiedzialnoœæ za brak punktualnoœci mo¿e
spaœæ na ich klienta. A rozwi¹zanie jest przecie¿ proste: ZUS powinien uwzglêdniaæ termin dokonania
wp³aty na poczcie, a nie moment otrzymania pieniêdzy z Banku Pocztowego.

Jest to, Szanowny Panie Prezesie, sprawa drobna, ale dokuczliwa i wcale nie tak incydentalna jak mog-
³oby siê wydawaæ. Mam nadziejê, ¿e kierownictwo ZUS z Pañskiej inicjatywy rych³o znajdzie jakieœ przy-
jazne obywatelowi rozwi¹zanie i w ten sposób zniknie choæ ten jeden z biurokratycznych absurdów na-
szego pañstwa.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Deweloperów „Wierzbowa”, dzia³aj¹ce w imieniu stuosiem-

dziesiêcioosobowej grupy poszkodowanych klientów krakowskiego dewelopera „Leopard” SA, poprosi³o
mnie o zwrócenie uwagi na ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ dotycz¹c¹ decyzji wymiaru sprawiedliwoœci w sto-
sunku do osób poszkodowanych przez nieuczciwych deweloperów.

Jak wynika z nades³anych informacji, w roku 2006 poszkodowani zawarli z Firm¹ Inwestycyjn¹ „Leo-
pard” SA umowy notarialne na budowê mieszkañ. Umowy nie budzi³y zastrze¿eñ prawników, których po-
proszono o opiniê. Klienci zap³acili za mieszkania ca³e sumy ustalone w umowach. Jednak zanim w³as-
noœæ mieszkañ zosta³a przeniesiona na klientów, deweloper zaci¹gn¹³ od amerykañskiej firmy Manche-
ster Securities Corporation gigantyczn¹ po¿yczkê w wysokoœci 37,5 miliona z³, oprocentowan¹ na 25%,
na realizacjê innych inwestycji. Po¿yczkê tê zaci¹gn¹³ pod zastaw mieszkañ, nie informuj¹c klientów
o obci¹¿eniu hipoteki na rzecz osób trzecich, a nastêpnie og³osi³ upad³oœæ. Mieszkania sta³y siê sk³adni-
kiem masy upad³oœciowej, a firma Manchester jest uprzywilejowana w prawach do odzyskania pieniêdzy.
Oznacza to, ¿e syndyk mo¿e sprzedaæ mieszkania po to, aby „Leopard” SA móg³ sp³aciæ swój d³ug wzglê-
dem firmy Manchester. Poszkodowani znajduj¹ siê dopiero w czwartej grupie zaspokojenia wierzytelno-
œci, co w praktyce oznacza, ¿e nie wystarczy dla nich pieniêdzy na pokrycie poniesionych kosztów, a za-
ci¹gniête kredyty bêd¹ musieli sp³acaæ przez kolejne lata.

Tê bulwersuj¹c¹ sprawê szeroko komentowa³y media, a sami poszkodowani na bie¿¹co informuj¹
o problemie na stronach www.okradli.pl i www.wierzbowa.pl. Prowadzone jest równie¿ przez Prokuratu-
rê Okrêgow¹ w Krakowie œledztwo w tej sprawie, jednak do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

W roku 2010 poszkodowani wygrali sprawê w S¹dzie Okrêgowym w Krakowie, który przyzna³ im racjê
i okreœli³ obci¹¿enie hipoteczne nieruchomoœci z lokalami mieszkalnymi, wynikaj¹ce z umowy pomiêdzy
deweloperem a funduszem Manchester, jako niezgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz krzyw-
dz¹ce konsumentów i w konsekwencji niewa¿ne. Jednak w 2011 r. s¹d apelacyjny zmieni³ wyrok s¹du
okrêgowego, uznaj¹c, ¿e klienci wiedzieli o obci¹¿eniu hipoteki. Wyrok s¹du apelacyjnego jest prawo-
mocny i obecnie poszkodowanym pozostaje jedynie sporz¹dzenie skargi kasacyjnej.

Znaczna liczba pokrzywdzonych konsumentów, waga sprawy (dziesi¹tki milionów z³otych strat, sta-
nowi¹cych wartoœæ wp³aconych przez sto osiemdziesi¹t osób pieniêdzy za mieszkania) i sposób dzia³ania
przedsiêbiorców – to wszystko sprawia, ¿e problem wymaga zdecydowanej interwencji. Dlatego uprzej-
mie proszê Pana Ministra o analizê sprawy pod wzglêdem legislacyjnym oraz informacjê, czy poszkodo-
wane przez krakowskiego dewelopera osoby maj¹ szansê na otrzymanie na w³asnoœæ zakupionych mie-
szkañ lub zwrot poniesionych kosztów.

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza, do ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji Jerzego Millera oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Panowie Ministrowie!
Akcja repatriacji Polaków z Kazachstanu prowadzona jest w niewielkim zakresie. Ostatnio docieraj¹ do

nas informacje, ¿e coraz wiêcej Polaków ma problem z uzyskaniem mo¿liwoœci powrotu do ojczyzny.
W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Marsza³ka oraz do Panów Ministrów z proœb¹ o zainteresowanie siê
spraw¹ rodziny pana Walerego B., który pragnie ¿yæ i pracowaæ w historycznej ojczyŸnie swoich przodków.
W zimne stepy Kazachstanu w czasach stalinowskich represji, w 1936 r., zostali zes³ani dziadkowie pana
Walerego, Julia i Józef B. Jako obywatele polskiej narodowoœci przez dziesiêæ lat byli pod nadzorem NKWD.
Z zimna, g³odu i chorób zmar³o jedenaœcioro dzieci, prze¿y³y trzy córki i trzech synów. Pan Walery B., syn
Tadeusza, urodzony 29 stycznia 1977 r., jego ¿ona Swiet³ana B., urodzona 29 marca 1982 r., córka W³ady-
s³awa oraz córeczka Milana, urodzona w 2009 r., maj¹ potwierdzone polskie pochodzenie, lecz niestety nie
mog¹ uzyskaæ zgody na powrót do kraju.

Pan Walery jest zawodowym kierowc¹ samochodowym kategorii B, C, D, E z trzynastoletnim sta¿em
pracy i naszym zdaniem nie bêdzie mia³ problemów ze znalezieniem pracy w Polsce. Ponadto ma doœwiad-
czenie w pracy zbrojarza na budowie i ukoñczone szkolenia w tym zakresie. Pani Swiet³ana z wykszta³ce-
nia jest marketingowcem i od dziesiêciu lat pracuje jako towaroznawca-sprzedawca, przez rok pracowa³a
zaœ jako kierownik sklepu.

Zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ o rozwa¿enie udzielenia pomocy tej polskiej rodzinie, tak by mog³a
wróciæ do ojczyzny.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach debat nad wspóln¹ polityk¹ roln¹ w Unii Europejskiej rozwa¿ana jest m.in. kwestia ograni-

czenia dop³at bezpoœrednich dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie górnego
pu³apu p³atnoœci, powy¿ej którego p³atnoœci by nie obowi¹zywa³y. Za wprowadzeniem górnego pu³apu
p³atnoœci opowiada siê Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, który w przyjêtym w czerwcu br.
raporcie Dess’a zaakceptowa³ wprowadzenie górnego pu³apu p³atnoœci. Tymczasem rz¹d polski w doku-
mencie z dnia 17 marca 2011 r., zawieraj¹cym konkluzje prezydencji wêgierskiej, sprzeciwi³ siê wprowa-
dzeniu górnego pu³apu p³atnoœci.

Mamy w zwi¹zku z tym pytanie, które kierujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Czy stanowisko
sprzeciwiaj¹ce siê ograniczeniom p³atnoœci dla wielkoobszarowych gospodarstw jest zgodne z polsk¹ racj¹
stanu, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ na redukcji p³atnoœci dla najwiêkszych gospodarstw mog³yby skorzystaæ
ma³e i œrednie gospodarstwa rodzinne? W kwestii znaczenia dop³at bezpoœrednich dla ma³ych gospodarstw
chcielibyœmy ponadto zwróciæ uwagê Pana Ministra na fakt, i¿ uprawy, które zazwyczaj s¹ prowadzone
w ma³ych gospodarstwach, ze wzglêdu na to, ¿e wymagaj¹ du¿ego nak³adu si³y roboczej nie tylko przy upra-
wie, ale i podczas zbioru, np. warzywa, ziemniaki jadalne, truskawki czy maliny, s¹ objête jedynie p³atno-
œci¹ podstawow¹, w przeciwieñstwie np. do zbó¿, które s¹ objête stawk¹ uzupe³niaj¹c¹, a zazwyczaj upra-
wiane s¹ w du¿ych, wielkoobszarowych gospodarstwach. Naszym zdaniem kwestia ta wymaga rozwa¿enia
ze strony Pana Ministra w nowym okresie programowania, bowiem ma³e rodzinne gospodarstwa d³u¿ej nie
wytrzymaj¹ takiej dyskryminacji i przestan¹ prowadziæ wiele upraw, które z punktu widzenia konsumen-
tów i zapotrzebowania rynku polskiego s¹ niezwykle cenne. Chodzi tutaj np. o warzywa, których de facto
ju¿ nam brakuje na polskim rynku, a rolnicy s¹ zniechêcani do ich uprawiania.

Dodatkowo prosimy Pana Ministra o dok³adne wyjaœnienie, jakie jest Pana stanowisko w sprawie dop³at
bezpoœrednich, bowiem w konkluzjach prezydencji wêgierskiej (dokument z dnia 17 marca 2011 r.) jest za-
pisane odejœcie od stawki jednolitej (ang. flat rate), który to dokument Pan Minister popar³. W pismach do
pos³ów do Parlamentu Europejskiego apeluje Pan, by g³osuj¹c nad raportem Dess’a, byli za stawk¹ jednoli-
t¹. Czy takie zachowanie Pana Ministra oznacza, i¿ jest Pan „za, a nawet przeciw” jednolitej stawce p³atno-
œci bezpoœrednich? Czy znane s¹ Panu Ministrowi stanowiska innych pañstw cz³onkowskich, innych frak-
cji w Parlamencie Europejskim w sprawie flat rate? Prosimy o informacje w tym zakresie.

W zwi¹zku z dalszym blokowaniem eksportu polskich owoców i warzyw do Rosji kierujemy do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi nastêpuj¹ce zapytanie. Jakie dzia³ania w tym zakresie podj¹³ minister rol-
nictwa i rz¹d wobec Komisji Europejskiej i szerzej na forum Unii Europejskiej, bior¹c pod uwagê, ¿e pol-
scy przedsiêbiorcy s¹ tak¿e przedsiêbiorcami unijnymi dzia³aj¹cymi na jednolitym rynku europejskim
i odpowiednie instytucje europejskie powinny broniæ ich w kontaktach handlowych z krajami trzecimi?

Sk¹d wynikaj¹ dalsze opóŸnienia w zniesieniu embarga dla polskich eksporterów, skoro w minionym
tygodniu Rosja uzgodni³a z Uni¹ Europejsk¹ zdjêcie embarga dla wszystkich krajów Wspólnoty? Nie-
które kraje jak Belgia, Holandia czy Hiszpania ju¿ eksportuj¹ do Rosji, ale wobec innych, m.in. Polski,
embargo wci¹¿ obowi¹zuje. Embargo, które jest niezasadne, bowiem do Polski zgodnie z zapewnienia-
mi minister Ewy Kopacz nie trafi³y zaka¿one bakteri¹ E.coli nasiona z Egiptu. Strona rosyjska jako po-
wód podaje przedstawion¹ przez Polskê b³êdn¹ listê laboratoriów, które maj¹ potwierdzaæ bezpieczeñ-
stwo produkcji warzywnej. Panie Ministrze, prosimy o wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych wobec
urzêdników swojego resortu, bowiem przez ich b³êdy i niekompetencjê polscy producenci owoców i wa-
rzyw trac¹ miliony. Hiszpania zapowiedzia³a, ¿e bêdzie siê staraæ o 80 milionów euro odszkodowania od
Unii Europejskiej w zwi¹zku z b³êdnym powi¹zaniem pochodz¹cych z Hiszpanii produktów z zaka¿e-
niem bakteri¹ E.coli. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pan Minister, by broniæ polskich producentów?

Chcemyponadto zapytaæministra rolnictwa, czyw³aœciwewtej sprawie jestpodejmowaniedwustronnych
kontaktów z w³adzami rosyjskimi, co pozwala tym w³adzom na izolowanie Polski w ramach Unii Europej-
skiej. Czy tego typu negocjacje dwustronne z Federacj¹ Rosyjsk¹, zamiast uruchomienia odpowiedniej inter-
wencji instytucjiUniiEuropejskiej,niepowoduj¹os³abieniapozycji PolskiwrelacjachhandlowychzRosj¹?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego,

Lucjana Cichosza, Wies³awa Dobkowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza i Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W dniu 2 lipca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ ustawê o nasiennictwie, która reguluje miêdzy innymi

przepisy dotycz¹ce wytwarzania i oceny materia³u siewnego oraz zasady jego etykietowania i oznaczania.
Z dokumentu wykreœlono regulacje dotycz¹ce roœlin genetycznie modyfikowanych. W projekcie ustawy
znalaz³ siê zapis, ¿e „do obrotu dopuszcza siê materia³ siewny odmian genetycznie modyfikowanych, je¿e-
li modyfikacja wprowadzona do odmiany jest dopuszczona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy na
podstawie decyzji w³aœciwego organu Unii Europejskiej”. Zamiarem rz¹du by³o usuniêcie istniej¹cego od
2003 r. zakazu obrotu nasionami GMO w Polsce, gdy¿ przepis ten by³ krytykowany przez Trybuna³ Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej, który orzek³, ¿e Polska naruszy³a prawo wspólnotowe.

Tymczasem w tym tygodniu Parlament Europejski podczas sesji w Strasburgu uchwali³ rozporz¹dze-
nie, na podstawie którego ka¿dy kraj cz³onkowski UE, jeœli zechce, bêdzie móg³ ustanowiæ na swoim tery-
torium zakaz upraw GMO. Uchwalone w europarlamencie rozporz¹dzenie to wa¿ne zwyciêstwo przeciw-
ników GMO, do których zalicza siê wiêkszoœæ przedstawicieli opinii publicznej w Europie, a tak¿e w Pol-
sce. Ludzie s³usznie obawiaj¹ siê upraw GMO z uwagi na coraz wiêcej sygna³ów i dowodów, ¿e GMO mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na nasze zdrowie i na œrodowisko, w którym ¿yjemy. Dodatkowo, w warunkach
polskich wchodzi jeszcze w grê zagro¿enie gospodarcze – uprawy GMO w warunkach rozdrobnionej
struktury gospodarstw rolnych w Polsce doprowadz¹ do ska¿enia upraw tradycyjnych i ekologicznych.

Mamy w zwi¹zku z tym pytanie, które kierujemy do Panów Ministrów, ministra rolnictwa i ministra
œrodowiska: czy dalsze zas³anianie siê potencjalnie gro¿¹cymi karami za wyraŸny zakaz obrotu nasiona-
mi genetycznie modyfikowanymi i twierdzenie, ¿e nie mo¿emy wprowadziæ zakazu, poniewa¿ Polska mu-
sia³aby p³aciæ ogromne kary, a przedsiêbiorcy mogliby dochodziæ odszkodowañ z tytu³u utraconych ko-
rzyœci, jest zasadne? Przecie¿ Unia mówi jasno: mo¿ecie decydowaæ sami. Wszystko jest zatem w rêkach
polskiego rz¹du, który mo¿e teraz wprowadziæ ca³kowity zakaz upraw GMO w Polsce.

Czy w obliczu tak jasnego stanowiska PE oraz faktu, i¿ inne kraje europejskie wprowadzi³y zakaz upra-
wy GMO i nie ponios³y z tego tytu³u ¿adnych konsekwencji ze strony KE, zasadne jest dopuszczenie do
Polski GMO, bowiem brak jednoznacznego zakazu otwiera Polskê na uprawy GMO?

Prosimy o jasne wyjaœnienie, jakie jest stanowisko Panów w tej kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Lucjan Cichosz
Wies³aw Dobkowski
Wojciech Skurkiewicz
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Ryszarda Bendera,

Czes³awa Ryszkê, Jana Dobrzyñskiego, Wies³awa Dobkowskiego,
Lucjana Cichosza, Wojciecha Skurkiewicza, Zdzis³awa Pupê,
Waldemara Kraskê, Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimê,

Piotra Kaletê, Witolda Idczaka i Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach w mediach by³o wiele dyskusji zwi¹zanych ze zorganizowan¹ w Parlamencie Euro-

pejskim konferencj¹ na temat energii odnawialnej z udzia³em miêdzy innymi dyrektora Radia Maryja, oj-
ca Tadeusza Rydzyka.

W toku tej konferencji ujawniony zosta³ dokument, notatka s³u¿bowa z dnia 7 grudnia 2007 r. spo-
rz¹dzona przez trzech wysokich urzêdników Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, pe³ni¹cych funkcje zastêpcy prezesa zarz¹du, kierownika zespo³u geologii i górnictwa oraz dy-
rektora Departamentu Ochrony Powierzchni Ziemi, Geologii i Górnictwa. Z treœci tej notatki wynika, i¿
w dniu 5 grudnia 2007 r. w Ministerstwie Œrodowiska odby³a siê narada zwo³ana przez sekretarza stanu
w tym resorcie, który mia³ wywieraæ nacisk na wy¿ej wymienionych funkcjonariuszy NFOŒiGW w celu za-
blokowania umowy zawartej pomiêdzy NFOŒiGW a Fundacj¹ Lux Veritatis, poniewa¿ by³oby to korzy-
stne z punktu widzenia interesu publicznego.

W zwi¹zku z powy¿szymi informacjami pragniemy zapytaæ Pana Ministra, czy taka narada rzeczywi-
œcie mia³a miejsce. Czy minister œrodowiska lub jego zastêpca podejmowali jakieœ interwencje w sprawie
pozbawienia Fundacji Lux Veritatis dotacji z Unii Europejskiej? Czy wywierali jakiœ wp³yw w tej sprawie
na w³adze NFOŒiGW? Czy istniej¹ podstawy prawne do wywierania takiego wp³ywu na samodzieln¹ oso-
bê prawn¹, jak¹ jest NFOŒiGW? Prosimy te¿ o wyjaœnienie tego, jakie by³y podstawy i przyczyny wycofa-
nia przez NFOŒiGW dotacji przyznanej uprzednio fundacji Lux Veritatis? Zastanawia nas w szczególno-
œci to, jakie by³y przyczyny zmiany stanowiska rz¹du w tej kwestii i pozbawienia fundacji dotacji przyzna-
nej na realizacjê inwestycji geotermalnych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Ryszard Bender
Czes³aw Ryszka
Jan Dobrzyñski
Wies³aw Dobkowski
Lucjan Cichosz
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
Kazimierz Jaworski
Maciej Klima
Piotr Kaleta
Witold Idczak
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Do mojego biura senatorskiego w Jaœle wp³ynê³o stanowisko radnych Rady Miejskiej Lubaczowa, wy-
ra¿aj¹ce zaniepokojenie w zwi¹zku z planami likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie jako odrêbna jednostka organizacyjna istnieje od 1950 r. Stanowi
ona wa¿ne ogniwo zwi¹zane ze œciganiem przestêpczoœci na terenie powiatu lubaczowskiego oraz z zape-
wnieniem poczucia bezpieczeñstwa mieszkañcom powiatu. Siedziba prokuratury mieœci siê w budynku
S¹du Rejonowego w Lubaczowie, który zosta³ gruntownie wyremontowany i zmodernizowany. Koszty, jakie
prokuratura ponosi z tytu³u u¿ytkowania pomieszczeñ, s¹ bardzo niskie. W 2007 r. prokuraturê zinforma-
tyzowano (w ramach œrodków przyznanych z UE) poprzez wyposa¿enie jej w osiem kompletnych zestawów
komputerowych z pe³nym oprogramowaniem. Obecnie instytucja ta, dobrze wyposa¿ona w nowoczesny
sprzêt, dzia³a sprawnie, szybko i terminowo wykonuje czynnoœci, ponadto zatrudnieni w niej prokuratorzy
oraz pracownicy wykazuj¹ siê wysokim poziomem doœwiadczenia i profesjonalizmu. Zadania realizowane
przez Prokuraturê Rejonow¹ w Lubaczowie œciœle powi¹zane s¹ z prac¹ s¹du, Policji, a tak¿e Stra¿y Grani-
cznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, szpitala powiatowego, Stra¿y Miejskiej i innych s³u¿b. Koniecznoœæ ist-
nienia tego organu uzasadniona jest równie¿ wyraŸn¹ odrêbnoœci¹ terytorialn¹, administracyjn¹ i geogra-
ficzn¹ powiatu lubaczowskiego. Spoœród wszystkich prokuratur okrêgu przemyskiego Prokuratura Rejo-
nowa w Lubaczowie ma najwiêkszy obszar w³aœciwoœci.

Powiat lubaczowski charakteryzuje siê du¿ym rozproszeniem ludnoœci – ponad 78% osób zamieszkuje
poza miastem Lubaczów. Odleg³oœæ do siedziby prokuratury z najdalej po³o¿onych miejscowoœci wynosi
do 40 km. Skutkiem likwidacji prokuratury by³oby zwiêkszenie tej odleg³oœci dla mieszkañców, którzy
zmuszeni byliby dojechaæ nawet ponad 80 km do najbli¿szej wówczas prokuratury w Jaros³awiu. Ponad-
to dojazd do Jaros³awia by³by utrudniony, gdy¿ wiêkszoœæ miejscowoœci nie ma bezpoœredniego po³¹cze-
nia autobusowego b¹dŸ kolejowego z tym miastem, a koszty dojazdu wzros³yby o co najmniej 100%.
Zwiêkszenie kosztów widoczne bêdzie tak¿e w stosunku do wykonywanych czynnoœci procesowych, ob-
ni¿y siê te¿ sprawnoœæ dzia³ania organów postêpowania przygotowawczego, bowiem dojazd na miejsce
zdarzenia po³o¿onego w znacznej odleg³oœci potrwa o wiele d³u¿ej ni¿ obecnie. Ponadto wyd³u¿y siê termin
za³atwiania poszczególnych spraw, jak równie¿ wzrosn¹ koszty dla podmiotów wspó³pracuj¹cych z pro-
kuratur¹, takich jak Policja czy Stra¿ Miejska, jak równie¿ dla mieszkañców powiatu.

Decyzja o likwidacji prokuratury w Lubaczowie w znacznym stopniu utrudni mieszkañcom powiatu
dostêp do tego organu, jak równie¿ obci¹¿y wiêkszymi kosztami mieszkañców, którzy bêd¹ zainteresowa-
ni pomoc¹ ze strony organu postêpowania przygotowawczego. Zmiany te negatywnie odbij¹ siê na miesz-
kañcach, bowiem, z jednej strony, utrudni¹ im konstytucyjnie zagwarantowany dostêp do organów wy-
miaru sprawiedliwoœci, z drugiej zaœ, obci¹¿¹ ich wiêkszymi kosztami ni¿ dotychczas oraz trudnoœciami
w dotarciu do prokuratury znajduj¹cej siê w odleg³ej miejscowoœci. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
w 2012 r. uruchomione zostanie miêdzynarodowe ca³odobowe przejœcie graniczne Budomierz – Hruszew,
co bez w¹tpienia spowoduje, i¿ wzroœnie liczba wp³ywaj¹cych do Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
spraw dotycz¹cych przestêpczoœci transgranicznej. Rozpoznawanie tych spraw w odleg³ym o 60 km Ja-
ros³awiu bez w¹tpienia bêdzie stanowiæ powa¿n¹ trudnoœæ.

Z uwagi na przedstawion¹ sytuacjê zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy ministerstwo przeanalizowa³o w sposób wystarczaj¹cy okolicznoœci przemawiaj¹ce przeciwko lik-

widacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, ze szczególnym uwzglêdnieniem faktu, ¿e ta likwidacja
znacznie utrudni funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci oraz zwiêkszy obci¹¿enia finansowe zaró-
wno instytucji, jak i obywateli?

Czy w przedstawionej sprawie istnieje mo¿liwoœæ zmiany planów co do decyzji o likwidacji Prokuratury
Rejonowej w Lubaczowie?

Alicja Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
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na 80. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Leszka Piechotê z Komisji Zdrowia oraz wybiera senatora Leszka Piechotê do Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz niektórych in-
nych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 wyrazy „rodzin i innych osób w nabywaniu” zastêpuje siê wyrazem „nabywania”;
2) w art. 1 w pkt 4:

a) w lit. a, w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dop³aty mog¹ byæ stosowane, je¿eli docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu
preferencyjnego nie jest:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;”,

b) w lit. b:
– w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 1a” dodaje siê wyrazy „i 1b”,
– po ust. 1a dodaje siê ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Dop³aty mog¹ byæ stosowane, je¿eli docelowy kredytobiorca, z wyj¹tkiem osób, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, z³o¿y wniosek o kredyt preferencyjny najpóŸniej do koñca roku
kalendarzowego, w którym koñczy 35 lat. Je¿eli wniosek sk³adaj¹ ma³¿onkowie, warunek
ten dotyczy m³odszego ma³¿onka, a w przypadku jednakowego wieku – obojga ma³¿on-
ków.”;

3) w art. 1 w pkt 7:
a) w lit. b, w ust. 3b wyraz „zobowi¹zania” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zku”,
b) w lit. c, w ust. 4 w pkt 4 wyraz „zobowi¹zania” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zku”;

4) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. Rada Ministrów do dnia 31 marca 2013 r. przed³o¿y Sejmowi i Senatowi informacjê o realizacji

dzia³aj¹cego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, rz¹dowego programu preferencyjnych
kredytów mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu
31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz nie-
których innych ustaw zosta³a rozpatrzona przez Senat na 80. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 7
lipca 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do tej ustawy czterech poprawek.

Pierwsza z nich dotyczy przepisu zmieniaj¹cego tytu³ ustawy o finansowym wsparciu rodzin w naby-
waniu w³asnego mieszkania. Nowy tytu³ ustawy mia³ w za³o¿eniu odzwierciedlaæ wprowadzon¹ ustaw¹
zmianê polegaj¹c¹ na poszerzeniu krêgu uprawnionych do uzyskania kredytu preferencyjnego o osoby
samotne nie posiadaj¹ce dzieci. Uwagê Senatu zwróci³ jednak nieprawid³owy sposób sformu³owania
w tytule ustawy jej celu - wsparcie „rodzin i innych osób” (rodzina nie jest osob¹). W tej sytuacji Senat pro-
ponuje skrócenie tytu³u ustawy, który w sposób zwiêz³y i adekwatny bêdzie informowa³ o jej treœci.

Najwa¿niejsz¹ z przyjêtych przez Senat poprawek jest poprawka druga. W trakcie senackiej debaty
zwrócono uwagê na wprowadzony ustaw¹ limit wieku, który stanowi, ¿e o kredyt mog¹ ubiegaæ siê jedy-
nie osoby poni¿ej 35 roku ¿ycia. Problematyczna, zdaniem debatuj¹cych, by³a w szczególnoœci sytuacja
ma³¿onków, z których jedno ukoñczy³o 35 lat, a drugie nie. W zwi¹zku z tym Senat przyj¹³ poprawkê, któ-
ra precyzyjnie okreœla zasady obliczania maksymalnego wieku osoby ubiegaj¹cej siê o kredyt preferen-
cyjny. Poprawka ta stanowi równie¿, ¿e limit wieku nie bêdzie dotyczy³ osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci, ze wzglêdu na ich szczególnie trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹ oraz na zmniejszone mo¿liwoœci zaci¹gania
kredytów mieszkaniowych. Drugim elementem przyjêtej poprawki jest wskazanie, ¿e o kredyt preferen-
cyjny nie mo¿e ubiegaæ siê osoba, która jest ju¿ w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem budynku mieszkal-
nego lub lokalu mieszkalnego. Z obecnego brzmienia przepisu wynika, ¿e w³aœcicielem domu czy lokalu
mo¿e byæ osoba, która go jeszcze nie kupi³a, a wynika to ze specyfiki niektórych, zawieranych umów de-
weloperskich. Senat stwierdzi³, ¿e specyfika zawieranych umów deweloperskich powinna uwzglêdniaæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa (a nie odwrotnie). Ponadto, mo¿liwoœæ bycia w³aœcicielem nabywanego mie-
szkania (co zdarza siê w³aœnie w przypadkach niektórych umów deweloperskich) nie zosta³a uwzglêdnio-
na w przepisie art. 4 ust. 1a, czyli w przypadku nabywania lokalu mieszkalnego przez osoby, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. Ten dodatkowy argument równie¿ zdaje siê przemawiaæ za uwzglêdnieniem
poprawki Senatu i ujednoliceniem treœci ustawy.

Poprawka trzecia opiera siê na rozró¿nieniu terminów „zobowi¹zanie” i „obowi¹zek”. Zobowi¹zanie jest
terminem wywodz¹cym siê z prawa cywilnego i oznacza rodzaj ³¹cz¹cego strony stosunku cywilnopra-
wnego. Tymczasem obowi¹zek oznacza nakaz okreœlonego dzia³ania i w³aœnie z takim nakazem spotyka-
my siê w zmienianym przepisie.

Poprawka czwarta powsta³a w Senacie wobec perspektywy wygaszania programu pomocowego „Ro-
dzina na Swoim” i w zwi¹zku z tym - potrzeby zapoznania siê przez parlament z efektami programu po jego
zakoñczeniu, a tak¿e z zamierzeniami rz¹du w zakresie przyjêtej strategii mieszkaniowej. Senat propo-
nuje wprowadzenie poprawki, która nak³ada na Radê Ministrów obowi¹zek przedstawienia Sejmowi i Se-
natowi (w oznaczonym terminie) informacji o wykonaniu programu „Rodzina na Swoim” oraz przysz³ych
zamierzeñ rz¹du w kwestii dalszego wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
oraz ustawy o transporcie drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 2 w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „prêdkoœæ jazdy” dodaje siê wyrazy
„, czas jazdy”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Zgodnie ze zmienianym art. 87 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (art. 2 pkt 1 noweli) kierowca po-
jazdu samochodowego podczas wykonywania przewozu drogowego jest obowi¹zany mieæ przy sobie
i okazywaæ na ¿¹danie uprawnionego organu kontroli kartê kierowcy, zapisy urz¹dzenia rejestruj¹cego
samoczynnie prêdkoœæ jazdy i czas postoju, obowi¹zkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaœwiadczenie
dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ kierowcy, o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców.

Przeprowadzona przez Senat analiza przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym art. 72 pkt 5,
art. 89 ust. 2 i 4 oraz art. 92a ust. 1 pkt 3, doprowadzi³a do wniosku, i¿ brzmienie zmienianego przepisu
jest niespójne z wymienionymi regulacjami. Przepisy te odnosz¹ siê do „urz¹dzenia rejestruj¹cego samo-
czynnie prêdkoœæ jazdy, czas jazdy i czas postoju”. W zmienianym art. 87 ust. 1 pominiêto natomiast sfor-
mu³owanie „czas jazdy”, co w opinii Izby nie znajduje uzasadnienia.

Senat uchwalaj¹c poprawkê stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y skorelowaæ nowelizowany przepis art. 87
ust. 1 z pozosta³ymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
oraz ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, przyjmu-
je tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1, w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreœla siê wyrazy „, w tym zastêpcê do spraw ¿o³nierzy”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka zo-
sta³a rozpatrzona przez Senat na 80. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 7 lipca 2011 r. Senat propo-
nuje wprowadzenie do ustawy jednej poprawki.

Poprawka dotyczy zmienianego art. 20 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i polega na usu-
niêciu wyrazów „, w tym zastêpcê do spraw ¿o³nierzy”.

Senat stwierdzi³, ¿e nie istnieje potrzeba okreœlania w ustawie zakresu zadañ jakie Rzecznik Praw Oby-
watelskich przeka¿e jednemu ze swoich zastêpców i uzna³ za zasadne przyznanie Rzecznikowi swobody
w okreœlaniu zakresu kompetencji zastêpców.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o Oœrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawy o Oœ-
rodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) cztery osoby powo³ywane na okres kadencji.”;
2) w art. 12 skreœla siê ust. 3;
3) w art. 14:

a) w ust. 3:
– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „z innych Ÿróde³” dodaje siê wyrazy „ni¿ dotacja

podmiotowa z bud¿etu pañstwa”,
– w pkt 3 po wyrazach „dzia³alnoœci gospodarczej” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w ust. 2”,

b) w ust. 4 wyrazy „dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 3 pkt 3” zastêpuje siê wyrazami „dzia³alnoœci
gospodarczej, o której mowa w ust. 2”;

4) w art. 21 w ust. 1 wyraz „wybiera” zastêpuje siê wyrazem „powo³uje”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o Oœrodku Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 dokonuje korekty art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy, tak aby usun¹æ w¹tpliwoœci interpretacyj-
ne dotycz¹ce katalogu wymagañ, jakie powinni spe³niaæ cz³onkowie Rady Oœrodka Studiów Wschodnich.
Normê ogóln¹ okreœlaj¹c¹ te wymagania formu³uje art. 11 ustawy, zgodnie z którym cz³onkiem Rady
Oœrodka mo¿e byæ osoba:

1) posiadaj¹ca obywatelstwo polskie i korzystaj¹ca z pe³ni praw publicznych,
2) wyró¿niaj¹ca siê wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodowym w zakresie zadañ Oœrodka,
3) nieskazana prawomocnym wyrokiem s¹dowym za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia pub-

licznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
4) ciesz¹ca siê nieposzlakowan¹ opini¹.
Tymczasem art. 9 ust. 2 okreœlaj¹c sk³ad Rady Oœrodka wymóg wyró¿nia siê wiedz¹ i doœwiadczeniem

zawodowym w zakresie zadañ Oœrodka odnosi tylko do cz³onków Rady wskazanych w pkt 2 tego ostatnie-
go przepisu. Zgodnie z jedn¹ z podstawowych regu³ interpretacji tekstów prawnych, racjonalny ustawo-
dawca nie umieszcza w ustawie fragmentów zbêdnych, a ka¿da wypowiedŸ ustawodawcy musi nieœæ za
sob¹ okreœlon¹ wartoœæ normatywn¹. W tym kontekœcie przepis art. 9 ust. 2 w powi¹zaniu z art. 11 usta-
wy mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. W szczególnoœci, na gruncie uchwalonych przez Sejm przepisów, mo¿liwa
jest interpretacja, zgodnie z któr¹ osoby wskazane w art. 9 ust. 2 pkt 4 nie musz¹ spe³niaæ wymagañ
okreœlonych w pozosta³ych punktach art. 11 (przepis art. 9 w tym zakresie jest przepisem szczegó³owym
w relacji do art. 11 ustawy). Powstaje te¿ pytanie, czy wymóg wyró¿niania siê wiedz¹ i doœwiadczeniem za-
wodowym w zakresie zadañ Oœrodka dotyczy tylko cz³onków Rady powo³anych na podstawie art. 9 ust. 2
pkt 4, czy te¿ ca³ego sk³adu Rady. Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e objêci wszys-
tkimi wymogami art. 11 ustawy powinni byæ wszyscy cz³onkowie Rady.

Poprawka nr 2 skreœla, w opinii Izby zbêdny, art. 12 ust. 3 ustawy. Przepis ten stanowi, ¿e do praco-
wników Oœrodka Studiów Wschodnich stosuje siê przepisy Kodeksu pracy. Nie niesie wiêc on za sob¹
wartoœci normatywnej, a jedynie informuje o obowi¹zku stosowania innych przepisów ustawowych. Z te-
go powodu, bior¹c te¿ pod uwagê § 4 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym nie nale¿y powta-
rzaæ przepisów zamieszczonych w innych ustawach, Senat dokona³ stosownego skreœlenia.

Poprawka nr 3 jednoznacznie przes¹dza, ¿e mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
Oœrodek Studiów Wschodnich dotyczy tylko tej dzia³alnoœci, która mieœci siê w zakresie zadañ Oœrodka.
Zdaniem Senatu, analiza przepisów ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, nie daje wystarczaj¹co
precyzyjnej odpowiedzi, czy na ich podstawie Oœrodek Studiów Wschodnich mo¿e prowadziæ ka¿d¹ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, z tym, ¿e dzia³alnoœæ poza zakresem realizacji zadañ Oœrodka nie mo¿e przekroczyæ
20% sumy przychodów z innych Ÿróde³, czy te¿ Oœrodek mo¿e prowadziæ jedynie tak¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, która mieœci siê w zakresie realizacji jego zadañ, dodatkowo ograniczon¹ limitem 20% sumy przy-
chodów z pozosta³ych Ÿróde³.

Poprawka nr 4 precyzuje przepis art. 21 ust. 1 ustawy, uwzglêdniaj¹c ¿e Prezes Rady Ministrów powo-
³uje, a nie wybiera cz³onków Rady Oœrodka Studiów Wschodnich.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiêbiorstw
eksploatuj¹cych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie miêdzynarodowym,

podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wysp¹ Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia w odniesieniu do przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie
miêdzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Saudyjskiej

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

oraz Protoko³u do tej Konwencji,
podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r., przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy o zawo-
dach pielêgniarki i po³o¿nej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 21 wyrazy „co najmniej jedna z pielêgniarek lub po³o¿nych grupowej praktyki” zastêpuje siê wy-

razami „grupow¹ praktykê”;
2) w art. 44 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);”;
3) u¿yte w art. 52 w ust. 2, w art. 53 w ust. 2, w art. 58 w ust. 1 w pkt 1 i w art. 75 w ust. 1 w pkt 1, w ró¿nej

liczbie, wyrazy „szko³a wy¿sza” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie wyrazem „uczelnia”;
4) w art. 52 w ust. 4 i w art. 53 w ust. 4 wyrazy „art. 9 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 9b ust. 1”;
5) u¿yte w art. 63 w ust. 1 oraz w art. 64 w ust. 2 w czêœci wspólnej i w ust. 4 w pkt 1, w ró¿nym przypad-

ku, wyrazy „zak³ad pracy” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim przypadku wyrazem „pracodawca”;
6) w art. 63 w ust. 2 wyrazy „w zak³adzie pracy” zastêpuje siê wyrazami „u danego pracodawcy”;
7) w art. 64 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „zak³ad” zastêpuje siê wyrazem „pracodawca”;
8) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „, o ile wnioskodawca taki numer posiada”;
9) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 11 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, uprawniaj¹cej do prowadzenia stu-
diów na kierunkach pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo jest uzyskanie akredytacji ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia … o zawodach pielêgniar-
ki i po³o¿nej (Dz. U. Nr …, poz. …).”;

2) w art. 11b po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepis ust. 3 stosuje siê tak¿e w przypadku odmowy albo cofniêcia akredytacji wydanej

na podstawie art. 59 ustawy z dnia … o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia.”;

3) w art. 20 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, na prowadzenie studiów na kierunkach

pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo wymaga posiadania akredytacji ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia … o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Spoœród przyjêtych przez Senat poprawek do ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej nale¿y wska-
zaæ poprawki nr 4 i 9, które dostosowuj¹ ustawê do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, zmienionej przez ustawê z dnia 18 marca 2011 r. 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 (Dz. U. Nr 84, poz. 455). Nowelizacja ta wejdzie w ¿ycie z dniem 1 paŸ-
dziernika 2011 r., a jej uregulowania s¹ istotne dla nowej ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej ze
wzglêdu na to, ¿e dotycz¹ standardów kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo. Poprawka
nr 3 stanowi dostosowanie terminologii u¿ywanej w ustawie do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (pojêcie uczelni).

Poprawki nr 2 i 8 zmierzaj¹ do zachowania spójnoœci w stanie prawnym w zwi¹zku z przyjêciem w dniu
1 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników oraz
niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza z dniem 1 wrzeœnia 2011 r. zmiany w zakresie obowi¹z-
ku wskazywania NIP. Odnosi siê ona do obecnie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego i zmienia dotychczaso-
w¹ ustawê o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej, która jednak z dniem 1 stycznia 2012 r. zostanie uchylona.
Poprawki nr 2 i 8 zapewniaj¹ jednolitoœæ uregulowañ.

W celu zapewnienia systemowej spójnoœci terminologicznej przyjêto poprawki nr 5, 6 i 7 (pojêcie „pra-
codawcy” zgodne z terminologi¹ Kodeksu pracy).

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny – wprowadza czyteln¹ i jasn¹ redakcjê przepisu dotycz¹cego
wykonywania zawodu pielêgniarki (po³o¿nej) na obszarze innej okrêgowej izby pielêgniarek i po³o¿nych
ni¿ ta, której jest cz³onkiem.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania karnego

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 postêpowania karnego.

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 postêpowania karnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn.
zm.1)) po rozdziale 32 dodaje siê rozdzia³ 32a w brzmieniu:

„Rozdzia³ 32a

Zabezpieczenie roszczeñ z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych

Art. 296a. § 1. Je¿eli zebrane w sprawie dowody wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e okreœlo-
na osoba pope³ni³a przestêpstwo z art. 173, art. 177 lub art. 355 Kodeksu karnego, s¹d na wnio-
sek prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbli¿szej, a w postêpowaniu przygoto-
wawczym prokurator na wniosek pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbli¿szej, mo¿e do czasu

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,
Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155,
Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,
Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648,
Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 27, poz. 162, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190 poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7,
poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r.
Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273 i Nr 112, poz. 654.



prawomocnego zakoñczenia postêpowania wydaæ postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
roszczeñ z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.
§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, nak³ada siê obowi¹zek wyp³aty na rzecz pokrzywdzo-

nego przez zak³ad ubezpieczeñ, a w przypadkach okreœlonych w ustawie – przez Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane da-
lej „podmiotami zobowi¹zanymi do wyp³aty odszkodowania”, z tytu³u zaliczki na poczet od-
szkodowania jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego lub œwiadczeñ pieniê¿nych okreso-
wych, w celu udzielenia pokrzywdzonemu niezbêdnej pomocy, w szczególnoœci zwi¹zanej z ko-
sztami jego leczenia, rehabilitacji lub kosztami niezbêdnego utrzymania pokrzywdzonego i je-
go rodziny. Kwota zaliczki dotyczy wy³¹cznie szkody zwi¹zanej z ciê¿kim uszczerbkiem na zdro-
wiu albo naruszeniem czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstrojem zdrowia, o których mowa
w art. 157 § 1 Kodeksu karnego. Okreœlaj¹c wysokoœæ i terminy p³atnoœci œwiadczeñ s¹d lub
prokurator bierze pod uwagê szacunkow¹ wysokoœæ szkody, górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty odszkodowania, wynikaj¹c¹ z umowy lub przepisów pra-
wa, oraz potrzeby w zakresie niezbêdnej pomocy pokrzywdzonemu, jak równie¿ uwzglêdnia
okolicznoœci zdarzenia w zakresie, w jakim mog¹ mieæ one wp³yw na ustalenie wysokoœci od-
szkodowania.

§ 3. Przed z³o¿eniem wniosku, o którym mowa w § 1, pokrzywdzony, a w przypadku gdy stan zdro-
wia pokrzywdzonego uniemo¿liwia dokonywanie czynnoœci prawnych, inna osoba uprawnio-
na do z³o¿enia wniosku, o której mowa w § 1, obowi¹zany jest z³o¿yæ zawiadomienie o szkodzie
do podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty odszkodowania.

§ 4. Odmawia siê przyjêcia wniosku, je¿eli:
1) wniosek zosta³ wniesiony przez osobê nieuprawnion¹,
2) wniosek zosta³ wniesiony bez uprzedniego zawiadomienia o szkodzie, o którym mowa

w § 3,
3) podmiot zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania wyp³aci³ odszkodowanie,
4) roszczenie objête wnioskiem nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z czynem bêd¹cym przed-

miotem postêpowania,
5) to samo roszczenie dochodzone jest równie¿ w postêpowaniu cywilnym,
6) o roszczeniu objêtym wnioskiem prawomocnie orzeczono,
7) wniosek zosta³ z³o¿ony przed up³ywem 30 dni od daty z³o¿enia zawiadomienia o szkodzie.

Na zarz¹dzenie odmawiaj¹ce przyjêcia wniosku przys³uguje za¿alenie, z tym ¿e za¿alenie na
zarz¹dzenie prokuratora rozpoznaje s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi siê postêpo-
wanie.

§ 5. Prawomocne postanowienie o na³o¿eniu na podmiot zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania
obowi¹zku, o którym mowa w § 2, stanowi tytu³ wykonawczy bez potrzeby zaopatrywania go
w klauzulê wykonalnoœci.

§ 6. Pokrzywdzonego, a w razie potrzeby osobê dla niego najbli¿sz¹, nale¿y pouczyæ o treœci § 1-3.
Art. 296b. § 1. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 296a § 1, s¹d, a w postêpo-

waniu przygotowawczym prokurator, wzywa niezw³ocznie podmiot zobowi¹zany do wyp³aty
odszkodowania do przedstawienia w terminie 14 dni dokumentacji dotycz¹cej umowy oraz
oszacowania wysokoœci odszkodowania, ze wskazaniem sposobu jego wyliczenia. Niez³o¿enie
dokumentacji w terminie nie wstrzymuje wydania postanowienia.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 296a
§ 1, mo¿na, o ile nie wi¹¿e siê to z nadmiernymi trudnoœciami, odebraæ od pokrzywdzonego lub
osoby dla niego najbli¿szej, która z³o¿y³a wniosek na podstawie art. 296a § 1, oœwiadczenie od-
noœnie okolicznoœci wp³ywaj¹cych na zakres obowi¹zku nak³adanego na podmiot zobowi¹za-
ny do wyp³aty odszkodowania.

Art. 296c. Obowi¹zek, o którym mowa w art. 296a § 2, nale¿y uchyliæ lub zmieniæ, je¿eli w toku postê-
powania powstan¹ lub ujawni¹ siê okolicznoœci uzasadniaj¹ce jego uchylenie lub zmianê.

Art. 296d. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeñ z tytu³u ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej przys³uguje za¿alenie równie¿ osobie, która z³o¿y³a wniosek na podstawie art.
296a § 1. Za¿alenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje s¹d rejonowy, w którego okrêgu
prowadzi siê postêpowanie. Za¿alenie na postanowienie wydane przez s¹d odwo³awczy rozpozna-
je ten sam s¹d w innym sk³adzie.

Art. 296e. § 1. Œwiadczenia z tytu³u zaliczki, o której mowa w art. 296a § 2, wyp³acone uprawnione-
mu, podlegaj¹ zaliczeniu na poczet nale¿nego odszkodowania. Pokrzywdzony jest obowi¹zany
zwróciæ podmiotowi zobowi¹zanemu do wyp³aty odszkodowania œwiadczenie wyp³acone tytu³em
zaliczki w wypadku, gdy œwiadczenie nie przys³uguje w ca³oœci lub w czêœci.
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§ 2. Roszczenie przeciwko podmiotowi zobowi¹zanemu do wyp³aty odszkodowania o zap³atê kwot prze-
kraczaj¹cych wartoœæ wyp³aconych œwiadczeñ oraz roszczenie tego podmiotu przeciwko pokrzyw-
dzonemu, o którym mowa w § 1, mog¹ byæ dochodzone wy³¹cznie w postêpowaniu cywilnym.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UZASADNIENIE

1. Ocena aktualnego stanu stosunków spo³ecznych i stanu prawnego w dziedzinie, której doty-
czyæ ma projektowana ustawa

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 89 poz. 555 z póŸn. zm.),
w dotychczasowym kszta³cie, nie zna instytucji zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego dla ofiar
katastrof i wypadków w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym w postaci œwiadczenia nowacyjnego
wyp³acanego na poczet niezbêdnych kosztów leczenia i rehabilitacji.

W obecnym kszta³cie prawnym uzyskanie takiego œwiadczenia przez poszkodowanego jest mo¿liwe
wy³¹cznie na drodze cywilnej, w trybie art. 7531 Kodeksu postêpowania cywilnego. Uzyskanie takiego
œwiadczenia wymaga jednak od pokrzywdzonego œwiadomoœci prawnej istnienia takiej mo¿liwoœci, ini-
cjatywy procesowej w postaci wytoczenia powództwa cywilnego, a przede wszystkim – posiadania œrod-
ków pieniê¿nych na uiszczenie op³aty s¹dowej od powództwa.

Spe³nienie tych wszystkich przes³anek nie gwarantuje pokrzywdzonemu szybkiego zaspokojenia rosz-
czenia nawet w minimalnej czêœci na drodze procesu cywilnego, gdy¿ z analizy praktyki wynika, ¿e s¹dy
cywilne i zak³ady ubezpieczeñ uzale¿niaj¹ rozstrzygniêcia w tym zakresie od prawomocnego zakoñczenia
postêpowania karnego. Wprowadzenie tej instytucji do ustroju prawa karnego pozwoli pokrzywdzonemu
na otrzymanie œwiadczenia nowacyjnego bez ograniczeñ wynikaj¹cych z istoty procesu cywilnego.

2. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy

Tendencja do dalszego rozszerzania uprawnieñ pokrzywdzonego w toku procesu karnego sta³a siê po-
wodem podjêcia prac legislacyjnych, których wynikiem jest niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy -
Kodeksu postêpowania karnego. Nowelizacja dotyczy pokrzywdzonych przestêpstwem katastrofy komu-
nikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, w sytuacji nast¹pienia skutku w postaci ciê¿kiego uszczerbku
na zdrowiu albo naruszenia czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstroju zdrowia, okreœlonych w art. 157 § 1
Kodeksu karnego.

Nowy proponowany rozdzia³ Kodeksu postêpowania karnego, zatytu³owany „Zabezpieczenie roszczeñ
z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”, ma na celu
wprowadzenie do procedury karnej nowej instytucji – zabezpieczenia z tytu³u ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej.

Instytucja ta tworzy mechanizm prowadz¹cy do poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej przestêp-
stwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, która dozna³a szkody w postaci ciê¿kie-
go uszczerbku na zdrowiu lub obra¿eñ cia³a okreœlonych w art. 157 § 1 k.k., w wyniku czynu sprawcy,
którego skutki s¹ objête ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej, lub takim ubezpieczeniem objête
byæ powinny.

Przez zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, zgodnie z treœci¹ art. 822 § 1 Kodek-
su cywilnego, zak³ad ubezpieczeñ zobowi¹zuje siê do zap³acenia okreœlonego w umowie odszkodowania
za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim, wzglêdem których odpowiedzialnoœæ za szkodê ponosi ubezpie-
czony albo osoba, na rzecz której zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia.

Zgodnie z dyspozycj¹ art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym
umow¹ ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e dochodziæ roszczenia bezpoœrednio od zak³adu
ubezpieczeñ, co oznacza, ¿e sprawca szkody oraz zak³ad ubezpieczeñ odpowiadaj¹ za szkodê w rygorze
odpowiedzialnoœci in solidum.

Dobrowolnemu spe³nieniu œwiadczenia z tytu³u odszkodowania, tak przez ubezpieczonego jak i pod-
miot zobowi¹zany do œwiadczenia (zak³ad ubezpieczeñ, a w przypadkach okreœlonych w ustawie tak¿e
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) nie stoi
na przeszkodzie okolicznoœæ, ¿e przeciwko sprawcy toczy siê postêpowanie karne. To samo dotyczy mo¿li-
woœci zas¹dzenia œwiadczenia w wyniku powództwa cywilnego.

Doœwiadczenia praktyczne wskazuj¹ jednak, ¿e w przypadku zaistnienia szkody wskutek zdarzenia,
w zwi¹zku z którym toczy siê postêpowanie karne, zak³ady ubezpieczeñ powœci¹gaj¹ siê od szybkiego
przeprowadzenia postêpowania likwidacyjnego, powo³uj¹c siê na koniecznoœæ oczekiwania na prawo-
mocne rozstrzygniêcie kwestii odpowiedzialnoœci za szkodê osoby, na rzecz której zawarto umowê OC, ja-
ko okolicznoœæ warunkuj¹c¹ wyp³atê odszkodowania.

Powoduje to nie tylko przed³u¿anie likwidacji szkód, ale te¿ wykorzystywanie braku wiedzy prawnej
pokrzywdzonego, a tym samym unikanie odpowiedzialnoœci przez zak³ady ubezpieczeñ. Czêsto zdarza
siê to tam, gdzie mamy do czynienia z powa¿nymi skutkami czynu w postaci obra¿eñ cia³a osoby po-
krzywdzonej.

Wzglêdy humanitarne oraz decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r.
nr 2001/220/WSiSW o pozycji ofiary w postêpowaniu karnym przes¹dzaj¹ o tym, ¿e w postêpowaniu kar-
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nym powinny byæ rozstrzygniête wszystkie sprawy istotne dla pokrzywdzonego (z jego udzia³em tylko
w razie koniecznoœci). Niejednokrotnie dla zminimalizowania negatywnych nastêpstw przestêpstwa ude-
rzaj¹cych w pokrzywdzonego i jego rodzinê niezbêdna jest natychmiastowa pomoc, której mechanizm
tworz¹ proponowane regulacje.

Proponowane zabezpieczenie, aby odnieœæ zamierzony skutek, powinno byæ stosowane sprawnie i bez
zbêdnej zw³oki, a wiêc co do zasady ju¿ na etapie postêpowania przygotowawczego. Na tym etapie postê-
powania o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu nowacyjnym bêdzie wnosi³ prokurator, pokrzywdzo-
ny lub — w sytuacji, gdy pokrzywdzony z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie skorzystaæ
z tego uprawnienia — osoba dla niego najbli¿sza. Zaproponowane rozwi¹zanie legislacyjne ma wp³yn¹æ
przede wszystkim na poprawê sytuacji pokrzywdzonego, zw³aszcza gdy zachodzi potrzeba jednorazowego
œwiadczenia pieniê¿nego przeznaczonego na zaspokojenie jego bie¿¹cych potrzeb, gdy skutek czynu po-
lega na uszczerbku na zdrowiu wp³ywaj¹cym na mo¿liwoœci zarobkowe, czy skutkuj¹cym koniecznoœci¹
pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, nie refundowanych przez system opieki zdrowotnej.

W proponowanej regulacji jako œrodek poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej przyjêto rozwi¹zanie
o charakterze zabezpieczenia nowacyjnego. Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zabezpiecze-
nie przysz³ego zaspokojenia wierzyciela, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu - wierzycielo-
wi, œrodków utrzymania b¹dŸ œrodków niezbêdnych do odwrócenia negatywnych, w szczególnoœci w za-
kresie stanu zdrowia, nastêpstw czynu pope³nionego przez ubezpieczonego.

3. Mo¿liwoœci podjêcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy œrod-
ków umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie celu

Ze wzglêdu na brak na gruncie prawa karnego rozwi¹zañ choæby podobnych do projektowanej instytu-
cji, nie ma mo¿liwoœci podjêcia innych œrodków, mog¹cych skutkowaæ takim samym celem, jak projekto-
wana ustawa, czyli zapewnienie pokrzywdzonemu zabezpieczenia roszczeñ z tytu³u obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w postêpowaniu kar-
nym. Istnienie takiej mo¿liwoœci w postêpowaniu cywilnym nie jest to¿same z celem, jaki ma osi¹gn¹æ
projektowana ustawa, gdy¿ wymaga od pokrzywdzonego inicjatywy procesowej, dowodowej i posiadania
funduszy na op³acenie pozwu, w zamian nie gwarantuj¹c mu szybkiego spe³nienia roszczenia.

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanej ustawy

Projekt ustawy oddzia³uje na nieoznaczony kr¹g podmiotów. Z rozwi¹zañ przewidzianych w projekcie
mog¹ korzystaæ wszystkie podmioty, które maj¹ wystêpowaæ w postêpowaniu karnym w charakterze
strony. Projekt ma przede wszystkim znaczenie dla funkcjonowania s¹dów, prokuratury oraz Policji, jako
podmiotów prowadz¹cych postêpowanie karne w zakresie uregulowanym projektem.

5. Opis szczegó³owych zmian

Ze wzglêdu na to, ¿e zabezpieczenie dla pokrzywdzonego jest nowatorskim œrodkiem w polskim prawie
karnym procesowym, nie mieszcz¹cym siê w dotychczasowej systematyce kodeksu postêpowania karne-
go, proponowana regulacja winna zostaæ umieszczona w nowym rozdziale 32a („Zabezpieczenie roszczeñ
z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”). Proponuje siê
w tym rozdziale nastêpuj¹ce rozwi¹zania.

Je¿eli zebrane w sprawie dowody wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e okreœlona osoba pope³ni-
³a przestêpstwo z art. 173, art. 177 lub art. 355 Kodeksu karnego, s¹d na wniosek prokuratora, pokrzyw-
dzonego lub osoby dla niego najbli¿szej, a w postêpowaniu przygotowawczym prokurator na wniosek po-
krzywdzonego lub osoby dla niego najbli¿szej, mo¿e do czasu prawomocnego zakoñczenia postêpowania
wydaæ postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeñ z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej.

W postanowieniu nak³ada siê obowi¹zek wyp³aty na rzecz pokrzywdzonego przez zak³ad ubezpieczeñ,
a w przypadkach okreœlonych w ustawie – przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biu-
ro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej „podmiotami zobowi¹zanymi do wyp³aty odszkodowa-
nia”, z tytu³u zaliczki na poczet odszkodowania, jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego lub œwiadczeñ
pieniê¿nych okresowych, w celu udzielenia pokrzywdzonemu niezbêdnej pomocy, w szczególnoœci
zwi¹zanej z kosztami jego leczenia, rehabilitacji lub kosztami niezbêdnego utrzymania pokrzywdzonego
i jego rodziny. Kwota zaliczki dotyczy wy³¹cznie szkody zwi¹zanej z ciê¿kim uszczerbkiem na zdrowiu al-
bo naruszeniem czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstrojem zdrowia, o których mowa w art. 157 § 1 Kodeksu
karnego. Okreœlaj¹c wysokoœæ i terminy p³atnoœci œwiadczeñ, s¹d lub prokurator bierze pod uwagê sza-
cunkow¹ wysokoœæ szkody, górn¹ granicê odpowiedzialnoœci podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty od-
szkodowania, wynikaj¹c¹ z umowy lub przepisów prawa, oraz potrzeby w zakresie niezbêdnej pomocy
pokrzywdzonemu, jak równie¿ uwzglêdnia okolicznoœci zdarzenia w zakresie, w jakim mog¹ mieæ one
wp³yw na ustalenie wysokoœci odszkodowania.
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Przed z³o¿eniem wniosku pokrzywdzony zobowi¹zany jest z³o¿yæ zawiadomienie o szkodzie do podmio-
tu zobowi¹zanego do wyp³aty odszkodowania, chyba ¿e stan zdrowia pokrzywdzonego uniemo¿liwia do-
konywanie czynnoœci prawnych. W takiej sytuacji do z³o¿enia zawiadomienia obowi¹zani bêd¹ prokura-
tor lub osoba najbli¿sza pokrzywdzonemu, uprawniona do z³o¿enia wniosku o zabezpieczenie roszczeñ
z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

Projekt przewiduje, ¿e organ prowadz¹cy postêpowanie odmawia przyjêcia wniosku, je¿eli:
8) wniosek zosta³ wniesiony przez osobê nieuprawnion¹,
9) wniosek zosta³ wniesiony bez uprzedniego zawiadomienia podmiotu zobowi¹zanego do odszkodo-

wania o szkodzie,
10) podmiot zobowi¹zany do odszkodowania wyp³aci³ odszkodowanie,
11) roszczenie objête wnioskiem nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z czynem bêd¹cym przedmiotem po-

stêpowania,
12) to samo roszczenie dochodzone jest równie¿ w postêpowaniu cywilnym,
13) o roszczeniu objêtym wnioskiem prawomocnie orzeczono,
14) wniosek zosta³ z³o¿ony przed up³ywem 30 dni od daty z³o¿enia zawiadomienia o szkodzie.
Ostatni z wymienionych przypadków koresponduje z treœci¹ art. 14 ust. 1 ustawy dnia 22 maja 2003 r.

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z póŸn. zm.), zgodnie z którym zak³ad ubezpieczeñ
wyp³aca odszkodowanie w terminie 30 dni licz¹c od dnia z³o¿enia przez poszkodowanego lub uprawnione-
go zawiadomienia o szkodzie.

W opisanych wypadkach organ odmawia przyjêcia wniosku, a na zarz¹dzenie odmawiaj¹ce przyjêcia
wniosku przys³uguje za¿alenie, z tym ¿e za¿alenie na zarz¹dzenie prokuratora rozpoznaje s¹d rejonowy,
w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie.

W sprawach podlegaj¹cych orzecznictwu s¹dów wojskowych, za¿alenie na zarz¹dzenie prokuratora,
zgodnie z ogóln¹ zasad¹, wyra¿on¹ w art. 653 § 3 k.p.k., bêdzie rozpoznawa³ wojskowy s¹d garnizonowy,
w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie.

Prawomocne postanowienie o na³o¿eniu obowi¹zku na podmiot zobowi¹zany do odszkodowania sta-
nowi tytu³ wykonawczy bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulê wykonalnoœci. Regu³a ta stanowi gwa-
rancjê skutecznoœci proponowanych rozwi¹zañ.

W celu umo¿liwienia pokrzywdzonemu, a w razie potrzeby osobie dla niego najbli¿szej, skorzystania
z uprawnieñ, wprowadzono obowi¹zek pouczenia ich o zasadach i przes³ankach uwzglêdnienia wniosku,
a tak¿e okolicznoœciach, kiedy odmawia siê przyjêcia wniosku.

Przed wydaniem postanowienia, organ prowadz¹cy postêpowanie, wzywa niezw³ocznie podmiot zobo-
wi¹zany do wyp³aty odszkodowania do przedstawienia w terminie 14 dni dokumentacji dotycz¹cej umo-
wy oraz oszacowania wysokoœci odszkodowania, ze wskazaniem sposobu jego wyliczenia. Niez³o¿enie do-
kumentacji w terminie, który p³ynie od daty dorêczenia temu podmiotowi wezwania, nie wstrzymuje wy-
dania postanowienia.

Informacje udzielone przez podmiot zobowi¹zany do odszkodowania maj¹ kluczowe znaczenie dla roz-
strzygniêcia, jednak s¹d i prokurator nie s¹ zwi¹zani wyra¿onym przez ten podmiot stanowiskiem. Osza-
cowanie wysokoœci odszkodowania podlega weryfikacji przez organ, który od podmiotu zobowi¹zanego
uzyskuje równie¿ informacje o sposobie wyliczenia odszkodowania, a zatem zarówno samej szkody, jak
i podstaw wyliczenia przewidywanego œwiadczenia.

Pomocne w szacunkach powinny byæ równie¿ informacje uzyskane od pokrzywdzonego lub osoby dla
niego najbli¿szej, która wyst¹pi³a z wnioskiem. Przewiduje siê, i¿ w uzasadnionych przypadkach, przed
wydaniem orzeczenia mo¿na, o ile nie wi¹¿e siê to z nadmiernymi trudnoœciami, odebraæ oœwiadczenie od
pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbli¿szej, która z³o¿y³a wniosek na podstawie art. 296a § 1, odnoœ-
nie okolicznoœci wp³ywaj¹cych na zakres obowi¹zku nak³adanego na podmiot zobowi¹zany do odszkodo-
wania. Obowi¹zek nale¿y uchyliæ lub zmieniæ, je¿eli w toku postêpowania powstan¹ lub ujawni¹ siê oko-
licznoœci uzasadniaj¹ce jego uchylenie lub zmianê.

Kr¹g podmiotów uprawnionych do wniesienia za¿alenia na postanowienie w przedmiocie zabezpiecze-
nia, niezale¿nie od zasad ogólnych, w tym przepisu art. 459 § 3 k.p.k., poszerzono w art. 296d równie¿
o osobê, która z³o¿y³a wniosek na podstawie art. 296a § 1. Za¿alenie na postanowienie prokuratora roz-
poznaje s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie.

Projekt nie wyklucza z³o¿enia wniosku o zabezpieczenie roszczeñ tak¿e na etapie postêpowania przed
s¹dem II instancji. W zwi¹zku z tym konieczne sta³o siê wprowadzenie zasady, i¿ za¿alenie na postano-
wienie wydane przez s¹d odwo³awczy rozpoznaje ten sam s¹d w innym sk³adzie.

Zaliczka wyp³acona uprawnionemu podlega zaliczeniu na poczet nale¿nego odszkodowania. Jednak¿e
pokrzywdzony jest obowi¹zany zwróciæ podmiotowi zobowi¹zanemu do wyp³aty odszkodowania œwiad-
czenie wyp³acone tytu³em zliczki w wypadku, gdy œwiadczenie nie przys³ugiwa³o w ca³oœci lub w czêœci.
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Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ podmiot zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania nie musi obawiaæ siê ogra-
niczeñ wynikaj¹cych z treœci art. 409 k.c., statuuj¹cego zasadê obowi¹zku wydania korzyœci w granicach
aktualnie istniej¹cego wzbogacenia osoby, która uzyska³a œwiadczenie. Prawomocne orzeczenie, wydane
na podstawie art. 296a §1 k.p.k. stanowiæ bowiem bêdzie tytu³ prawny, wy³¹czaj¹cy przes³anki pozwala-
j¹ce na stosowanie w tych wypadkach instytucji bezpodstawnego wzbogacenia oraz nienale¿nego œwiad-
czenia.

Roszczenie przeciwko podmiotowi zobowi¹zanemu do odszkodowania o zap³atê kwot przenosz¹cych
wartoœæ wyp³aconych œwiadczeñ oraz roszczenie tego podmiotu przeciwko pokrzywdzonemu mog¹ byæ
dochodzone wy³¹cznie w postêpowaniu cywilnym.

Projektowana instytucja nie czyni wy³omu w zasadzie kontradyktoryjnoœci w zakresie, w jakim zasada
ta znajduje odzwierciedlenie w polskim procesie karnym. Dzia³anie organu procesowego upowa¿nionego
do wydania postanowienia uzale¿nione jest od aktywnoœci prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby dla
niego najbli¿szej (pouczonych o takim uprawnieniu) w sytuacji, gdy zas³uguj¹ce na ochronê interesy po-
krzywdzonego uzasadniaj¹ tak¹ reakcjê ze strony prokuratora lub s¹du, zwi¹zan¹ z udzieleniem niezbê-
dnej pomocy. Przes³ankami zastosowania instytucji jest du¿e prawdopodobieñstwo wskazuj¹ce na po-
pe³nienie czynu zabronionego przez okreœlon¹ osobê oraz w zwi¹zku z tym powstanie szkody objêtej obo-
wi¹zkiem ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

6. Skutki wprowadzenia projektowanych rozwi¹zañ

Ustawa bêdzie oddzia³ywaæ na:
- osoby pokrzywdzone wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi, które dziêki rozwi¹zaniom przy-

jêtym w ustawie bêd¹ mog³y uzyskaæ wyp³atê czêœci nale¿nego odszkodowania, nie oczekuj¹c na zakoñ-
czenie postêpowania karnego,

- organy postêpowania karnego, które bêd¹ stosowaæ przedmiotowe regulacje,
- zak³ady ubezpieczeñ, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komu-

nikacyjnych, które bêd¹ zobowi¹zane do wyp³aty zaliczek na poczet odszkodowania.
Poza zmianami przewidzianymi w projekcie ustawa nie wywo³a innych skutków prawnych.
Projektowana ustawa pozostaje bez wp³ywu na finanse publiczne, gdy¿ nie generuje kosztów dla bu-

d¿etu Pañstwa. Nie przewiduje siê bowiem tworzenia dodatkowych etatów w s¹dach z tytu³u wejœcia w ¿y-
cie proponowanej regulacji. Potrzeba taka nie istnieje, bowiem do wydawania postanowieñ na podstawie
projektowanych przepisów bêdzie dochodziæ wy³¹cznie w ramach prowadzonych postêpowañ karnych,
zaœ liczba tych postêpowañ nie jest w ¿aden sposób zale¿na od kszta³tu proponowanej regulacji.

Wejœcie w ¿ycie projektowanej ustawy nie wp³ynie na konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbior-
czoœæ. Nie powinno równie¿ spowodowaæ wzrostu stawek ubezpieczeniowych, poniewa¿ wzrost taki nie
posiada³by uzasadnienia. Zak³ady ubezpieczeñ - w sytuacji w¹sko okreœlonej w ustawie, wymagaj¹cej
zaistnienia i spe³nienia szeregu warunków - bêd¹ wyp³acaæ jedynie zaliczki na poczet odszkodowania, do
wyp³aty którego i tak by³yby zobowi¹zane, zaœ jeœli wyp³acenie zaliczki w wyniku póŸniejszych ustaleñ
oka¿e siê bezpodstawne, przys³ugiwaæ im bêdzie roszczenie regresowe.

Proponowana regulacja nie bêdzie mia³a wp³ywu na rynek pracy, a tak¿e na sytuacjê i rozwój regionów.

7. Konsultacje:

Projekt ustawy by³ konsultowany z:
- Ministrem Sprawiedliwoœci, który przedstawi³ o projekcie ustawy opiniê pozytywn¹,
- S¹dem Najwy¿szym, który nie zg³osi³ uwag do projektu ustawy,
- Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka, która nie zg³osi³a uwag do projektu ustawy,
- Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych, która nie zg³osi³a uwag do projektu ustawy,
- Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, który przedstawi³ kilka uwag do projektu ustawy,
- Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ, która przedstawi³a dwa rozbudowane stanowiska, zasadniczo oceniaj¹c

nowelizacjê jako niecelow¹ i zg³osi³a szereg uwag do projektu ustawy,
- SSP Iustitia, które oceni³o projekt ustawy negatywnie,
- Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który przedstawi³ dwa rozbudowane stanowiska,

generalnie negatywnie wypowiadaj¹ce siê na temat potrzeby wejœcia w ¿ycie nowelizacji, zawieraj¹ce pro-
pozycje poprawek istotnie zmieniaj¹ce rozwi¹zania zaproponowane w projekcie ustawy,

-RzecznikiemUbezpieczonych,któryoceni³ projektpozytywnie iprzedstawi³ szeregpropozycji poprawek.
Projekt ustawy zosta³ przes³any równie¿ do:
- Krajowej Rady S¹downictwa,
- Naczelnej Rady Adwokackiej,
- Prokuratora Generalnego oraz do
- Stowarzyszenia Prokuratorów RP
którzy nie przedstawili stanowisk.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy

266 – Kodeks postêpowania karnego



Z pismem zawieraj¹cym uwagi do projektu ustawy oraz z wnioskiem o w³¹czenie do krêgu podmiotów
uczestnicz¹cych w dalszym postêpowaniu, zwróci³o siê do Przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

8. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

oraz ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych

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 – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych.

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 – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póŸn. zm.1)) w art. 80:
1) § 2b otrzymuje brzmienie:

„§ 2b. Je¿eli wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej nie odpowia-
da warunkom formalnym pisma procesowego okreœlonym w Kodeksie postêpowania karnego,
prezes s¹du dyscyplinarnego odmawia jego przyjêcia. Na zarz¹dzenie o odmowie przyjêcia wnios-
ku przys³uguje za¿alenie do s¹du dyscyplinarnego w³aœciwego do rozpoznania wniosku.”;

2) § 2d otrzymuje brzmienie:
„§ 2d. S¹d dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzial-

noœci karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wp³yniêcia do s¹du dyscyplinarnego.”.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185,
poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433,
Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459,
Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364
oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627.



Art. 2.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1676, z póŸn. zm.2)) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Je¿eli wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej nie odpowiada

warunkom formalnym pisma procesowego okreœlonym w Kodeksie postêpowania karnego, prezes
s¹du dyscyplinarnego odmawia jego przyjêcia. Na zarz¹dzenie o odmowie przyjêcia wniosku przys³u-
guje za¿alenie do s¹du dyscyplinarnego w³aœciwego do rozpoznania wniosku.”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa zwi¹zana z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa zwi¹zana jest z wypowiedzi¹ Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie K 10/08
(wyrok z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.), dotycz¹c¹ konstytucyjnoœci art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.; dalej
jako: u.s.p.).

Sentencja powo³anego rozstrzygniêcia zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 205, poz. 1364 z dnia 3 listo-
pada 2010 r. Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2010 r. Nr
8A, poz. 81.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e art. 80 § 2b zdanie pierwsze u.s.p., rozumiany w ten sposób, ¿e
„oczywista bezzasadnoœæ wniosku o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej”
obejmuje równie¿ zagadnienie wymagaj¹ce zasadniczej wyk³adni ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Poddany kontroli s¹du konstytucyjnego art. 80 2b u.s.p. przewiduje, ¿e prezes s¹du dyscyplinar-
nego odmawia przyjêcia wniosku o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej, je-
¿eli nie odpowiada on warunkom formalnym pisma procesowego okreœlonym w Kodeksie postêpowania
karnego lub jest oczywiœcie bezzasadny. Na wydane w tym przedmiocie zarz¹dzenie przys³uguje za¿alenie
do s¹du dyscyplinarnego w³aœciwego do rozpoznania wniosku.

Przytoczona wy¿ej regulacja (a œciœlej rzecz ujmuj¹c – norma prawna wywodzona ze zdania pierwszego
art. 80 § 2b, stanowi¹ca podstawê odmowy przyjêcia wniosku oczywiœcie bezzasadnego) zosta³a zaskar-
¿ona w zwi¹zku z uchwa³¹ podjêt¹ przez S¹d Najwy¿szy w dniu 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/07,
OSNKW z 2007 r. Nr 12, poz. 86), rozstrzygaj¹c¹, ¿e ze wzglêdu na niezamieszczenie w Konstytucji PRL
z 1952 r. zakazu tworzenia przepisów karnych z moc¹ wsteczn¹, czyli zasady lex retro non agit, oraz brak
mechanizmu prawnego umo¿liwiaj¹cego uruchamianie kontroli zgodnoœci przepisów rangi ustawowej
z Konstytucj¹ lub z prawem miêdzynarodowym, a tak¿e z uwagi na brak regulacji okreœlaj¹cej miejsce
umów miêdzynarodowych w krajowym porz¹dku prawnym, s¹dy orzekaj¹ce w sprawach karnych o prze-
stêpstwa z dekretu Rady Pañstwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) nie
by³y zwolnione z obowi¹zku stosowania retroaktywnych przepisów karnych rangi ustawowej. Wskazana
uchwa³a, maj¹ca sk¹din¹d moc zasady prawnej, przes¹dzi³a zatem, ¿e sêdziemu, który orzeka³ w oparciu
o dekret o stanie wojennym z naruszeniem zakazu retroaktywnoœci norm prawa karnego, nie mo¿na po-
stawiæ zarzutu przekroczenia uprawnieñ (por. art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kar-
ny, Dz. U. nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.), co z kolei skutkuje oczywist¹ bezzasadnoœci¹ ewentualnego
wniosku o uchylenie takiemu sêdziemu immunitetu i tym samym uzasadnia odmowê jego przyjêcia sto-
sownie do art. 80 § 2b zdanie pierwsze p.u.s.p.

2.3. Postanowienie zawarte w art. 80 § 2b zdanie pierwsze u.s.p. zosta³o poddane ocenie miêdzy inny-
mi pod k¹tem zgodnoœci z zasad¹ okreœlonoœci przepisów prawa, bêd¹c¹ uszczegó³owieniem zasady po-
prawnej (przyzwoitej) legislacji (art. 2 Konstytucji).

Punktem wyjœcia dla swych rozwa¿añ TK uczyni³ przypomnienie, ¿e konstytucyjna zasada okreœlono-
œci przepisów prawa determinuje przede wszystkim obowi¹zek ustawodawcy zachowania „(…) nale¿ytej
poprawnoœci, precyzji i jasnoœci przepisów prawnych. Przepisy powinny byæ konstruowane poprawnie
z punktu widzenia jêzykowego i logicznego (…). Nakaz okreœlonoœci przepisów nie wyklucza jednak stoso-
wania w systemie prawnym klauzul generalnych i pojêæ nieostrych, a wiêc zwrotów niedookreœlonych.”
Zdaniem Trybuna³u „(…) pos³ugiwania siê w prawie pojêciami nieostrymi nie mo¿na a priori traktowaæ ja-
ko uchybienia legislacyjnego. Czêsto bowiem skonstruowanie okreœlonej normy prawnej przy ich pomo-
cy stanowi jedyne rozs¹dne wyjœcie. Na stra¿y w³aœciwego stosowania takiej normy stoj¹ przede wszyst-
kim normy procesowe, nakazuj¹ce wskazanie przes³anek, jakie leg³y u podstaw zastosowania w konkret-
nej sprawie normy prawnej skonstruowanej przy u¿yciu tego rodzaju nieostrego pojêcia.” Zasada okreœ-
lonoœci prawa nie wyklucza zatem pos³ugiwania siê zwrotami niedookreœlonymi, jeœli tylko ich desygnaty
da siê ustaliæ.

Wed³ug pogl¹du przyjêtego w orzecznictwie TK, desygnaty klauzul generalnych czy te¿ zwrotów
niedookreœlonych winny byæ ustalane in casu w procesie stosowania prawa. Istot¹ tych zwrotów jest
przecie¿ przesuniêcie obowi¹zku konkretyzacji normy prawnej na etap podejmowania decyzji, a ich
funkcja polega na przyznaniu organom stosuj¹cym prawo, w tym zw³aszcza s¹dom, wiêkszego luzu
decyzyjnego.
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Tak w³aœnie przedstawia siê sprawa w przypadku klauzuli oczywistej bezzasadnoœci. Jej znaczenie by-
³o wielokrotnie dekodowane zarówno w doktrynie, jak i w wypowiedziach s¹dów. „Przyjmuje siê, ¿e oczy-
wista bezzasadnoœæ, to bezzasadnoœæ stwierdzalna prima facie, niew¹tpliwa, niewymagaj¹ca badania.
S¹d powinien w ka¿dej sprawie oceniæ, czy i w jakim zakresie zarzuty i wnioski s¹ zasadne czy te¿ nie,
i w zale¿noœci od tego uznaæ, czy mamy do czynienia z bezzasadnoœci¹, czy oczywist¹ bezzasadnoœci¹.
Klauzula oczywistej bezzasadnoœci umo¿liwia wobec tego, najczêœciej ju¿ na wstêpnym etapie postêpo-
wania, przes¹dzenie, ¿e dane powództwo, œrodek odwo³awczy, zarzuty b¹dŸ roszczenie s¹ – na pierwszy
rzut oka, bez g³êbszej analizy, w sposób niebudz¹cy najmniejszych w¹tpliwoœci – niezasadne, nietrafione
i chybione. Pos³uguj¹c siê pewnym skrótem myœlowym, nale¿y uznaæ, ¿e tzw. ¿¹danie procesowe jest bez-
zasadne, gdy bez g³êbszych rozwa¿añ mo¿na uznaæ, ¿e ¿adna ze wskazanych podstaw go nie usprawiedli-
wia (…).” Oczywista bezzasadnoœæ jest wiêc ustalana wy³¹cznie na potrzeby danej sprawy, z uwzglêdnie-
niem konkretnego stanu faktycznego oraz prawnego. Bêd¹c zwrotem niedookreœlonym z natury rzeczy
nie podlega zdefiniowaniu in abstracto ani sprecyzowaniu albo dookreœleniu w jakimœ ogólnym zakresie.
Sprecyzowanie w sposób ogólny – choæby zakresu podmiotowego lub jedynie przedmiotowego czy te¿ cza-
sowego aspektu – klauzuli oczywistej bezzasadnoœci jest w rzeczywistoœci sprzeczne z celem, jakiem ma
ona s³u¿yæ na gruncie poszczególnych procedur s¹dowych.

Tymczasem konsekwencj¹ uchwa³y z dnia 20 grudnia 2007 r. by³o zakresowe, a przy tym w istocie abs-
trakcyjne zdefiniowanie przes³anki oczywistej bezzasadnoœci w odniesieniu do wniosku o zezwolenie na
poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej sêdziego, który stosowa³ retroaktywne przepisy dekretu o sta-
nie wojennym. Innymi s³owy, treœæ normatywna narzucona na mocy przedmiotowej uchwa³y zwrotowi
„oczywiœcie bezzasadny”, stworzy³a wy³om w zakresie indywidualnej oceny ka¿dego wniosku o uchylenie
immunitetu, co z kolei koliduje z ogólnie akceptowan¹ funkcj¹ tego – w rzeczy samej ocennego i konkrety-
zowanego in casu – pojêcia. Zdaniem Trybuna³u: „Zakresowe zdefiniowanie oczywistej bezzasadnoœci
staje siê w tym wypadku pretekstem do arbitralnego wy³¹czenia w stosunku do pewnej kategorii podmio-
tów, i to ju¿ na etapie wstêpnego rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu, mo¿liwoœci poniesienia
odpowiedzialnoœci karnej za okreœlony typ przestêpstw, zwi¹zany ze stosowaniem retroaktywnych prze-
pisów karnych. Oczywistej bezzasadnoœci nie ocenia siê tu zatem in casu, poniewa¿ jest ona odgórnie i ar-
bitralnie przes¹dzona.”

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Formu³a, z jakiej skorzysta³ TK w sentencji swego rozstrzygniêcia, nie doprowadzi³a do wyeliminowa-
nia z systemu prawa art. 80 § 2b u.s.p. Jednoczeœnie stanowisko Trybuna³u nie pozwala na postawienie
tezy o niedopuszczalnoœci pos³ugiwania siê klauzul¹ oczywistej bezzasadnoœci w kontekœcie postêpowa-
nia o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej. Niemniej podnieœæ wypada, ¿e za-
równo podane w uzasadnieniu wyroku przyk³ady zastosowania tej klauzuli (czy to na gruncie procedury
karnej, czy nawet cywilnej), jak i ta czêœæ wywodu, która odwo³uje siê do dokonywanej in casu konkrety-
zacji przes³anki oczywistej bezzasadnoœci, wskazuj¹, ¿e organem, któremu ma byæ pozostawiona decyzja
o uznaniu wniosku (podobnie jak roszczenia lub œrodka zaskar¿enia) za oczywiœcie bezzasadny, jest s¹d.
S¹dy posiadaj¹ bowiem szczególn¹ pozycjê ustrojow¹ i ciesz¹ siê odpowiednimi gwarancjami procedu-
ralnymi, które z kolei uzasadniaj¹ wiarê w to, ¿e praktyka wype³niania treœci¹ klauzuli oczywistej bezza-
sadnoœci bêdzie przejrzysta, pozbawiona cech arbitralnoœci, a nade wszystko, ¿e bêdzie podlega³a stoso-
wanej kontroli (tak te¿ sêdzia TK Ewa £êtowska w motywach zdania odrêbnego zg³oszonego do wyroku
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.).

W zwi¹zku z powy¿szym proponuje siê nowelizacjê ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, polegaj¹c¹ na nadaniu nowego brzmienia art. 80 § 2b zdanie pierwsze (art. 1 pkt 1
projektu). Zak³ada siê tutaj ograniczenie zakresu wstêpnego badania wniosku o uchylenie sêdziemu im-
munitetu wy³¹cznie do kwestii braków formalnych. Problem ewentualnej bezzasadnoœci (w tym i tej kwa-
lifikowanej, a mianowicie: bezzasadnoœci oczywistej) takiego wniosku bêdzie natomiast badany przez
w³aœciwy s¹d dyscyplinarny.

Projektowana ustawa nadaje ponadto nowe brzmienie art. 80 § 2d u.s.p. (art. 1 pkt 2). Proponowana
w tym zakresie zmiana ma charakter czysto legislacyjny i sprowadza siê do usuniêcia z wymienionej je-
dnostki redakcyjnej pustego odes³ania.

Poza tym – dla zachowania spójnoœci systemu prawa – konieczne jest dokonanie stosownej zmiany ró-
wnie¿ na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1676, z póŸn. zm.), jako ¿e w art. 30 § 5 tego aktu normatywnego ustawodawca te¿ pos³u¿y³
siê klauzul¹ oczywistej bezzasadnoœci. Przepis ten powinien wiêc otrzymaæ analogiczne brzmienie jak
art. 80 § 2b u.s.p. – art. 2 projektu.
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4. Konsultacje

Projekt zosta³ przes³any do zaopiniowania Ministrowi Sprawiedliwoœci, Krajowej Radzie S¹downictwa,
Stowarzyszeniu Sêdziów Polskich JUSTITIA, S¹dowi Najwy¿szemu, Naczelnemu S¹dowi Administracyj-
nemu, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka.

Minister Sprawiedliwoœci krytycznie ustosunkowa³ siê do proponowanej nowelizacji art. 80 § 2b
u.s.p., akcentuj¹c zw³aszcza szczególne znaczenie immunitetu sêdziowskiego. Analogiczne stanowisko
zaj¹³ tak¿e S¹d Najwy¿szy, który podniós³, ¿e wyrok Trybuna³u nie wywo³a³ potrzeby zmiany postanowie-
nia zawartego w tym przepisie.

Krajowa Rada S¹downictwa wyrazi³a pozytywn¹ opiniê o projekcie, zaœ pozosta³e podmioty nie zg³osi³y
co do niego ¿adnych zastrze¿eñ.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Projektowana ustawa mo¿e spowodowaæ wzrost wydatków w czêœciach bud¿etowych „S¹dy powsze-
chne”, „S¹d Najwy¿szy” oraz „Naczelny S¹d Administracyjny”. Jak wynika z art. 110 § 2 w zwi¹zku
z art. 110 § 1 p.u.s.p., s¹dami w³aœciwymi w sprawach o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowie-
dzialnoœci karnej s¹ s¹dy apelacyjne oraz S¹d Najwy¿szy. Jednoczeœnie, z racji braku odmiennej regula-
cji w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269,
z póŸn. zm.) przepisy o uchyleniu immunitetu sêdziemu s¹du powszechnego, stosuje siê odpowiednio do
sêdziego wojewódzkiego s¹du administracyjnego, z tym ¿e s¹dem dyscyplinarnym jest w tym przypadku
Naczelny S¹d Administracyjny – por. art. 9 i art. 29 powo³anej wy¿ej ustawy.

Ostatecznie jednak skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy uzale¿nione bêd¹ od iloœci
wniosków oczywiœcie bezzasadnych, które bêd¹ musia³y zostaæ rozpoznane merytorycznie przez s¹dy
dyscyplinarne.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

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 postêpowania cywilnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Zbigniewa Cichonia 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 postêpowania cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn.
zm.1)) w art. 132 § 1 otrzymuje brzmienie:

1) 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, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, 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 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 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, 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, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, 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 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115,
poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243 i 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 100, poz. 648, 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, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, 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 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85,
poz. 458, Nr 87, poz. 482 i Nr 92, poz. 531.



„§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej
Skarbu Pañstwa dorêczaj¹ sobie nawzajem bezpoœrednio odpisy pism procesowych z za³¹cznikami.
Do pisma procesowego wniesionego do s¹du do³¹cza siê dowód dorêczenia drugiej stronie odpisu al-
bo dowód jego wys³ania przesy³k¹ polecon¹.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.Uzasadnienie
Obecnie obowi¹zuj¹cy art. 132 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego nak³adaj¹cy obowi¹zek bezpo-

œredniej wymiany pism procesowych miêdzy profesjonalnymi pe³nomocnikami i przedk³adania dowodów
dorêczenia lub przes³ania ich przesy³k¹ polecon¹ powoduje, wbrew zamiarowi ustawodawcy, przed³u¿e-
nie toku postêpowania, a nie jego przyspieszenie. Szczególnie dotkliwa jest dla stron postêpowania san-
kcja powoduj¹ca, i¿ brak dowodu dorêczenia stanowi brak formalny niepodlegaj¹cy uzupe³nieniu i powo-
duj¹cy skutek w postaci zwrotu pisma bez wezwania do usuniêcia tego braku.

Sankcja ta, powsta³a na wzór rygoru zawartego w art. 4799 § 1, nie powinna mieæ zastosowania w in-
nych sprawach cywilnych, poza gospodarczymi, poniewa¿ jej surowoœæ i nieproporcjonalnoœæ do skali
braku formalnego jest niezrozumia³a dla uczestników postêpowania.

Proponowana zmiana nie spowoduje ¿adnych skutków finansowych.
W stosunku do inicjatywy legislacyjnej grupy senatorów, w wyniku której powsta³ projekt ustawy,

przeprowadzono konsultacje jednak odnosi³y siê one do projektu, którego celem by³a rezygnacja z obliga-
toryjnoœci dorêczeñ pomiêdzy profesjonalnymi uczestnikami procesu i powrót do formy fakultatywnej.

Krajowa Rada S¹downictwa wypowiedzia³a siê negatywnie o pierwotnym projekcie wskazuj¹c na krót-
ki czas obowi¹zywania dotychczasowej regulacji oraz wyrazi³a generaln¹ negatywn¹ opiniê o czêstych,
szcz¹tkowych nowelizacjach Kodeksu postêpowania cywilnego. Prokuratoria Generalna Skarbu Pañ-
stwa wyrazi³a opiniê pozytywn¹. W opinii Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego nowelizacja powinna ob-
j¹æ tak¿e § 11 w art. 132. W opinii Krajowej Rady Radców Prawnych poparto pierwotny projekt ustawy,
wskazuj¹c równie¿ na koniecznoœæ uchylenia § 11 w art. 132. Pozosta³e podmioty poproszone o konsulta-
cje nie wyrazi³y opinii: Naczelna Rada Adwokacka, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka oraz Stowarzy-
szenie Sêdziów Polskich Iustitia.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo zamówieñ publicznych

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 – Prawo zamówieñ publicznych.

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 – Prawo zamówieñ publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zamówieñ udzielanych instytucji gospodarki bud¿etowej przez organ w³adzy publicznej wyko-
nuj¹cy funkcje organu za³o¿ycielskiego tej instytucji oraz przez jednostki organizacyjne podleg³e
lub nadzorowane przez ten organ, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) zasadnicza czêœæ dzia³alnoœci instytucji gospodarki bud¿etowej dotyczy wykonywania zadañ

publicznych na rzecz tego organu w³adzy publicznej lub tej jednostki organizacyjnej,
b) organ w³adzy publicznej sprawuje nad instytucj¹ gospodarki bud¿etowej kontrolê odpowiada-

j¹c¹ kontroli sprawowanej nad w³asnymi jednostkami nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej,
w szczególnoœci polegaj¹c¹ na wp³ywie na decyzje strategiczne i indywidualne dotycz¹ce za-
rz¹dzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia nale¿y do zakresu dzia³alnoœci podstawowej instytucji gospodarki bu-
d¿etowej okreœlonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm1)).”;

2) w art. 22 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zamawiaj¹cy mo¿e zastrzec w og³oszeniu o zamówieniu, ¿e o udzielenie zamówienia mog¹ ubie-

gaæ siê wy³¹cznie wykonawcy, u których:

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.



1) œrednie zatrudnienie skazanych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póŸn. zm.2)), w przeliczeniu na pe³ne etaty, w okre-
sie 12 miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia oferty, stanowi³o ponad 50 %
ogó³u zatrudnionych; do ogó³u zatrudnionych wlicza siê pracowników i skazanych;

2) udzia³ zatrudnienia skazanych w zatrudnieniu ogó³em, o którym mowa w pkt 1, nie ulegnie ob-
ni¿eniu w okresie realizacji zamówienia.”;

3) w art. 29 w ust. 4 w pkt 1:
a) po lit. b dodaje siê lit. ba w brzmieniu:

„ba) skazanych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko-
nawczy,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) innych ni¿ okreœlone w lit. a–ba, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225)”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

80. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,

poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.

Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz.

2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r.

Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98,

poz. 817, Nr 108, poz. 911Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 125, poz. 842

i Nr 182, poz. 1228, a tak¿e z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz Nr 112, poz. 654.



UZASADNIENIE

Niniejszy projekt zmiany ustawy – Prawo zamówieñ publicznych jest czêœci¹ zmian przepisów, ma-
j¹cych na celu systemowe uregulowanie problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolnoœci. Po-
nadto w projekcie zawarto uregulowania, maj¹ce na celu stworzenie szansy nowo powsta³ym podmiotom
sektora finansów publicznych – instytucjom gospodarki bud¿etowej utrzymania siê na rynku. Ustawo-
dawca umo¿liwiaj¹c tworzenie podmiotów, których zasadnicza dzia³alnoœæ polega na wykonywaniu za-
dañ publicznych, powinien stworzyæ im mo¿liwoœæ realnego funkcjonowania wœród innych uczestników
obrotu, nastawionych wy³¹cznie na osi¹ganie zysków.

Propozycja zmiany art. 4 pkt 13
Dotychczasowy przepis pozwala³ na kierowanie – poza re¿imem ustawy – zamówieñ wy³¹cznie do in-

stytucji gospodarki bud¿etowej przez organ w³adzy publicznej wykonuj¹cy funkcje organu za³o¿yciel-
skiego tej instytucji. Bior¹c pod uwagê instytucje gospodarki bud¿etowej, zarówno nowo utworzone, jak
i powsta³e w wyniku przekszta³cenia gospodarstw pomocniczych, nie mo¿na przyj¹æ, ¿e wykonywanie za-
mówieñ jedynie na rzecz organu wykonuj¹cego funkcje organu za³o¿ycielskiego pozwoli im na prowadze-
nie dzia³alnoœci na satysfakcjonuj¹cym poziomie. Niew¹tpliwym jest, ¿e podmioty wykonuj¹ce zadania
publiczne bêd¹ wymaga³y pomocy, przynajmniej ze strony swoich organów za³o¿ycielskich. Za minimal-
n¹, ale wystarczaj¹c¹ pomoc nale¿y uznaæ rozszerzenie katalogu podmiotów, mog¹cych lokowaæ zamó-
wienia w instytucjach gospodarki bud¿etowej o jednostki organizacyjne, podleg³e lub nadzorowane przez
organ w³adzy publicznej, wykonuj¹cy funkcje organu za³o¿ycielskiego instytucji gospodarki bud¿etowej.

Zmiana wprowadzenia do wyliczenia w art. 4 pkt 13 spowodowaæ ma, w przekonaniu wnioskodawców,
zwiêkszenie iloœci podmiotów lokuj¹cych zamówienia w instytucjach gospodarki bud¿etowej bez obo-
wi¹zku stosowania ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Konsekwencj¹ tej zmiany jest zmiana
w lit. a pkt 13.

Proponowana treœæ art. 4 pkt 13 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych uwzglêdnia specyfikê funkcjo-
nowania instytucji gospodarki bud¿etowej, wykonuj¹cych zadania publiczne oraz koniecznoœæ wyró-
wnywania szans tych podmiotów w konkurencji rynkowej.

Propozycja zmiany art. 22 i art. 29
W dniu 3 lutego 2011 r. Parlament uchwali³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202). Ustawa ta przede wszystkim realizuje wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. P 20/09, zgodnie z którym skazanemu umo¿liwia
siê osi¹gniêcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy dotychczasowy przepis art. 123 § 2
Kodeksu karnego wykonawczego dopuszcza³ wyp³acanie skazanemu wynagrodzenia w wysokoœci po³o-
wy miesiêcznego wynagrodzenia. Ustawa ta równoczeœnie zak³ada wprowadzenie rekompensat i zachêt
dla pracodawców zatrudniaj¹cych b¹dŸ chc¹cych zatrudniæ osoby pozbawione wolnoœci tak, aby unik-
n¹æ drastycznego spadku zainteresowania zatrudnianiem tej kategorii pracowników. W celu zrekom-
pensowania wy¿szych kosztów pracy œwiadczonej przez osoby pozbawione wolnoœci, ustawa zawiera pro-
pozycje m. in. przeznaczania œrodków nowo powsta³ego Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy na czêœciowy zwrot kosztów tworzenia nowych miejsc
pracy dla skazanych, co powinno wp³yn¹æ na zwiêkszenie iloœci pracodawców, zatrudniaj¹cych osoby
pozbawione wolnoœci.

Jednym z mechanizmów zachêty pracodawców do zatrudniania osób pozbawionych wolnoœci, oprócz
wskazanych w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci, winny byæ proponowane w niniej-
szym projekcie ustawy regulacje, dotycz¹ce preferencyjnego lokowania zamówieñ u wykonawców, zatru-
dniaj¹cych skazanych. W obowi¹zuj¹cej do dnia 1 marca 2004 r. ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych przywiêzienne zak³ady pracy mia³y u³atwiony dostêp do zamówieñ sektora fi-
nansów publicznych. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 3b tej ustawy stanowi³, i¿ re¿imem ustawy nie s¹ objête za-
mówienia udzielane przedsiêbiorstwom podleg³ym Ministrowi Sprawiedliwoœci oraz gospodarstwom po-
mocniczym dzia³aj¹cym przy zak³adach karnych i aresztach œledczych. Regulacja ta uwzglêdnia³a specy-
fikê funkcjonowania przywiêziennych zak³adów pracy, ich rolê w systemie penitencjarnym, na³o¿one na
nie zadania publiczne oraz koniecznoœæ wyrównywania szans tych firm w konkurencji rynkowej. Jak wy-
kaza³a praktyka, preferencja powy¿sza mia³a fundamentalne znaczenie dla przywiêziennych zak³adów
pracy, szczególnie tych, których wyroby i us³ugi ukierunkowane by³y na klienta bud¿etowego. Pozwoli³a
na poprawê konkurencyjnoœci, dywersyfikacjê dzia³alnoœci, a co najwa¿niejsze – tworzenie licznych no-
wych miejsc pracy dla skazanych. Aktualnie obowi¹zuj¹ca od 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych – pomimo zg³aszanych przez wiêziennictwo propozycji – pozba-
wiona zosta³a takiego rozwi¹zania. Efektem powy¿szego by³ znaczny spadek przychodów przywiêzien-
nych zak³adów pracy, w szczególnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Dotyczy³o to w szczególnoœci tych
zak³adów, które by³y najsilniej zwi¹zane z bud¿etem. Likwidacja preferencji stworzy³a wiêc realne zagro-
¿enie dla dalszego funkcjonowania przywiêziennych zak³adów pracy.
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Zgodnie z interpretacj¹ przepisów ustawy, dostêp do preferencyjnych zamówieñ sektora finansów
publicznych posiada³y tylko gospodarstwa pomocnicze jednostek organizacyjnych S³u¿by Wiêziennej,
które, w myœl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicz-
nych, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., uleg³y przekszta³ceniu w instytucje gospodarki bud¿etowej.

Maj¹c na wzglêdzie zadania, wykonywane przez podmioty zatrudniaj¹ce osoby pozbawione wolnoœci,
polegaj¹ce na prowadzeniu oddzia³ywañ penitencjarnych i resocjalizacyjnych, a tak¿e bior¹c pod uwagê
zwi¹zek pomiêdzy preferencjami dla przedsiêbiorców, a liczb¹ miejsc pracy dla skazanych konieczne jest
wprowadzenie proponowanych zmian do ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Charakter proponowanych zmian powoduje, ¿e zmiana dotyczyæ bêdzie równie¿ zatrudnienia skaza-
nych na zewn¹trz jednostki penitencjarnej, co jest wa¿nym elementem w procesie przystosowania skaza-
nych do prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie po opuszczeniu przez nich zak³adu karnego.
Ponadto proponowane rozwi¹zania powinny przyczyniæ siê do rozszerzenia grupy skazanych pracu-
j¹cych w warunkach wolnoœciowych.

Zmiany w art. 22 i art. 29 polegaj¹ na umo¿liwieniu preferencyjnego ubiegania siê o udzielenie zamó-
wienia przez wykonawców, którzy zatrudniaj¹ skazanych. Przyjêto, i¿ zamawiaj¹cy bêdzie móg³ zastrzec
w og³oszeniu o zamówieniu, ¿e o udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie wykonawcy, u któ-
rych: po pierwsze œrednie zatrudnienie skazanych, o których mowa w ustawie – Kodeks karny wykonaw-
czy, w przeliczeniu na pe³ne etaty, w okresie 12 miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
oferty, stanowi³o ponad 50 % ogó³u zatrudnionych, a po drugie udzia³ zatrudnienia skazanych w zatrud-
nieniu ogó³em, nie ulegnie obni¿eniu w okresie realizacji zamówienia. Rozwi¹zanie to zosta³o skonstruo-
wane w sposób zapobiegaj¹cy zatrudnieniu osób pozbawionych wolnoœci tylko na potrzeby udzia³u
w konkretnym zamówieniu, zapewnia wybór oferty przedsiêbiorcy stabilnego, bior¹cego realny udzia³
w resocjalizacji skazanych. W opinii wnioskodawców rozwi¹zanie takie mo¿e przyczyniæ siê do aktywiza-
cji zawodowej osób przebywaj¹cych w zak³adach karnych i aresztach œledczych.

Projekt zak³ada, i¿ ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
W trakcie prac nad projektem wyst¹piono o opiniê do:

1) Ministra Spraw Zagranicznych;
2) Ministra Infrastruktury;
3) Ministra Sprawiedliwoœci;
4) Ministra Finansów;
5) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji;
6) Ministra Skarbu Pañstwa;
7) Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej;
8) Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa;
9) Naczelnej Rady Adwokackiej;

10) Krajowej Rady Radców Prawnych;
11) Zwi¹zku Województw RP;
12) Unii Metropolii Polskich;
13) Zwi¹zku Miast Polskich;
14) Urzêdu Zamówieñ Publicznych;
15) Ministra Gospodarki;
16) Pracodawców RP;
17) KPP Lewiatan.
Swoje opinie na piœmie przedstawili:

1) Minister Spraw Zagranicznych – zg³osi³ zastrze¿enia dotycz¹ce zgodnoœci z prawem Unii Europej-
skiej zmian dokonywanych w art. 4 pkt 13 oraz art. 22 (pkt 1 i 2 nowelizacji);

2) Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych – przedstawi³ stanowisko zbie¿ne ze stanowiskiem Mini-
stra Spraw Zagranicznych;

3) Minister Finansów – w zakresie swojej w³aœciwoœci nie zg³osi³ uwag do projektu;
4) Minister Infrastruktury – zg³osi³ zastrze¿enie dotycz¹ce zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

zmiany art. 22 (art. 1 pkt 2 nowelizacji);
5) Minister Sprawiedliwoœci – zg³osi³ zastrze¿enie dotycz¹ce zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

zmiany art. 22 (art. 1 pkt 2 nowelizacji);
6) Minister Gospodarki – nie przedstawi³ stanowiska wskazuj¹c, ¿e nowelizacja nie odnosi siê bezpo-

œrednio do zadañ, za które odpowiedzialny jest Minister Gospodarki;
7) Minister Skarbu Pañstwa – nie zg³osi³ uwag do projektu w zakresie swoich kompetencji;
8) Krajowa Rada Radców Prawnych – wskaza³a potencjalnie negatywne skutki wejœcia w ¿ycie nowe-

lizacji;
9) Zwi¹zek Województw RP – przedstawi³ opinie urzêdów marsza³kowskich województw: œl¹skiego,

opolskiego, warmiñsko-mazurskiego i mazowieckiego; nie zg³oszono zasadniczych zastrze¿eñ.
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Ponadto w posiedzeniu komisji senackich (I czytanie) wziêli udzia³ przedstawiciele Centralnego Za-
rz¹du S³u¿by Wiêziennej (przedstawili swoje stanowisko na komisji popieraj¹c projekt) oraz przedstawi-
ciel Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Senatorowie nie podzielili w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej dokonywanej no-
welizacji.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

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 orderach i odznaczeniach.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Piotrowicza 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 o orderach i odznaczeniach

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 paŸdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z póŸn.
zm.1)) po art. 17b dodaje siê art. 17c–17f w brzmieniu:
„Art. 17c. Krzy¿ Armii Krajowej, bêd¹cy kontynuacj¹ Krzy¿a Armii Krajowej wprowadzonego dnia 1 sier-

pnia 1966 r. przez Dowódcê Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiêtnienia
wysi³ku ¿o³nierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945, jest odznaczeniem wojennym nadawanym
¿o³nierzom Armii Krajowej oraz ¿o³nierzom organizacji j¹ poprzedzaj¹cych.

Art. 17d. Krzy¿ Batalionów Ch³opskich, bêd¹cy kontynuacj¹ Krzy¿a Batalionów Ch³opskich wprowa-
dzonego dnia 1 wrzeœnia 1989 r. przez Komendanta G³ównego Batalionów Ch³opskich gen. Francisz-
ka Kamiñskiego dla upamiêtnienia wysi³ku zbrojnego ¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich w latach
1940-1945, jest odznaczeniem wojennym nadawanym ¿o³nierzom Batalionów Ch³opskich oraz
¿o³nierzom organizacji j¹ poprzedzaj¹cych.

Art. 17e. Krzy¿ Narodowego Czynu Zbrojnego, bêd¹cy kontynuacj¹ Krzy¿a Narodowego Czynu Zbrojne-
go wprowadzonego dnia 14 grudnia 1944 r. zarz¹dzeniem Rady Politycznej Narodowych Si³ Zbroj-
nych, jest odznaczeniem wojennym nadawanym ¿o³nierzom Narodowych Si³ Zbrojnych.

Art. 17f. Do odznaczeñ, o których mowa w art. 17c–17e, przepisu art. 6 ust. 1 nie stosuje siê.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74,

poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323

oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041.



UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 16 paŸdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach ma na celu wznowienie
nadawania Krzy¿a Armii Krajowej, Krzy¿a Batalionów Ch³opskich oraz Krzy¿a Narodowego Czynu Zbroj-
nego. Przyjête rozwi¹zania stanowi¹ realizacjê postulatów œrodowisk kombatanckich, których skonkre-
tyzowanym wyrazem by³a petycja wniesiona do Marsza³ka Senatu.

Krzy¿ Armii Krajowej, wprowadzony 1 sierpnia 1966 r. przez Dowódcê Armii Krajowej gen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego dla upamiêtnienia wysi³ku ¿o³nierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945 by³
nadawany ¿o³nierzom Armii Krajowej oraz ¿o³nierzom organizacji j¹ poprzedzaj¹cych.

Krzy¿ Batalionów Ch³opskich, wprowadzony 1 wrzeœnia 1989 r. przez Komendanta G³ównego Batalio-
nów Ch³opskich gen. Franciszka Kamiñskiego dla upamiêtnienia wysi³ku zbrojnego ¿o³nierzy Batalio-
nów Ch³opskich w latach 1940-1945 by³ nadawany ¿o³nierzom tej formacji wojskowej oraz ¿o³nierzom or-
ganizacji j¹ poprzedzaj¹cych.

Krzy¿ Narodowego Czynu Zbrojnego, wprowadzony zarz¹dzeniem Rady Politycznej Narodowych Si³
Zbrojnych z dnia 14 grudnia 1944 r. by³ nadawany ¿o³nierzom Narodowych Si³ Zbrojnych.

Nadawanie powy¿szych odznaczeñ znalaz³o swój wyraz w porz¹dku ustawowym na mocy ustawy
z dnia 16 paŸdziernika 1992 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o orderach i odznaczeniach, uchylaj¹ce
przepisy o tytu³ach honorowych oraz zmieniaj¹ce niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451 oraz z 1995 r.
Nr 83, poz. 419). Moc¹ ustawy Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Batalionów Ch³opskich oraz Krzy¿ Narodowe-
go Czynu Zbrojnego okreœlone zosta³y jako odznaczenia o charakterze wojskowym. Zgodnie z ustaw¹ od-
znaczenia te by³y nadawane do dnia 8 maja 1999 r. Szczegó³owy tryb nadawania odznaczeñ okreœla³o,
wydane na podstawie przepisów przejœciowych, rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada
1992 r. w sprawie szczegó³owego trybu nadawania Krzy¿a Armii Krajowej i Krzy¿a Batalionów Ch³op-
skich oraz w sprawie wzoru i szczegó³owego trybu nadawania Krzy¿a Narodowego Czynu Zbrojnego
(Dz. U. Nr 90, poz. 454). W myœl obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma mo¿liwoœci nadawania tych
odznaczeñ.

Projekt ustawy zak³ada, ¿e podstaw¹ do nadawania Krzy¿a Armii Krajowej, Krzy¿a Batalionów Ch³op-
skich oraz Krzy¿a Narodowego Czynu Zbrojnego bêd¹ odpowiednie przepisy ustawy o orderach i odzna-
czeniach. Og³oszenie ustawy spowoduje koniecznoœæ zmiany dotychczasowych przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o orderach i odznaczeniach, tak aby okreœliæ w rozpo-
rz¹dzeniu wzory i szczegó³owy tryb nadawania odznaczeñ.

Projektowana ustawa wp³ynie pozytywnie na spo³eczny odbiór przepisów dotycz¹cych przyznawania
orderów i odznaczeñ i przyczyni siê do mo¿liwoœci uhonorowania ¿o³nierzy ruchu oporu, którzy dotych-
czas nie otrzymali odznaczeñ przywracanych niniejsz¹ ustaw¹. Zgodne z informacjami Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych ¿yje obecnie oko³o 4 700 ¿o³nierzy S³u¿by Zwyciêstwu Polski,
Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, oko³o 1500 ¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich i oko³o 300 ¿o³nie-
rzy Narodowych Si³ Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy otrzymali uprawnienia komba-
tanckie po dniu 8 maja 1999 r., czyli ju¿ po wejœciu w ¿ycie przepisów uniemo¿liwiaj¹cych nadawanie
przywracanych odznaczeñ.

W toku postêpowania nad projektem swoje pozytywne opinie wyrazili przedstawiciele œrodowisk komba-
tanckich. Inicjatywa wznowienia przyznawania Krzy¿a Armii Krajowej, Krzy¿a Batalionów Ch³opskich oraz
Krzy¿a Narodowego Czynu Zbrojnego zyska³a te¿ aprobatê Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. Jednoznaczna potrzeba wprowadzenia zmian nie zosta³a dostrze¿ona w stanowisku Kance-
larii Prezydenta RP. Uwagi podniesione przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta oraz Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczy³y m. in. w¹tpliwoœci zwi¹zanych z okreœleniem przywra-
canych odznaczeñ jako odznaczeñ wojennych. Dotychczas (do roku 1999) odznaczenia te by³y uznawane
za odznaczenia wojskowe. Projektodawcy ustawy zdecydowali jednak o wskazaniu na wojenny charakter
odznaczeñ, kieruj¹c siê w tym zakresie aktualnym brzmieniem art. 6 nowelizowanej ustawy.

Wed³ug szacunków Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ³¹czny koszt wykonania
Krzy¿y, etui, stosownych legitymacji i dyplomów dla oko³o 6500 osób mo¿e wynieœæ do 325 000 z³otych.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 35
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 35
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 35

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyza-
cji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 37
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 37
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 37
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 38
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 38
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 38
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 38
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 38
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 39
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Massel . . . . . . . . . . . . 39
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 39
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 40
podsekretarz stanu
Andrzej Massel . . . . . . . . . . . . 40

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 40
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 42
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 43
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 43
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 44

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu
Andrzej Massel . . . . . . . . . . . . 44

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 45

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 46
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 46
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 46
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 46
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 47
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o Oœrodku Stu-
diów Wschodnich im. Marka Karpia

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 47
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Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 49
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 50
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 50

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Wysp¹ Man w sprawie unikania pod-
wójnego opodatkowania w odniesieniu
do przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych
statki morskie lub statki powietrzne
w transporcie miêdzynarodowym, pod-
pisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . . 51

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka. . . . . . . . . . . . 52

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Arabii Saudyjskiej w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu
oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisa-
nych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 52
senator sprawozdawca
Alicja Zaj¹c . . . . . . . . . . . . . . 53

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zawo-
dach pielêgniarki i po³o¿nej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 54

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 55
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 56

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 56

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 56

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 57
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 57
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 57
senator Józef Bergier. . . . . . . . . . 58
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 58
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 59
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 59
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 59
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 59

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 60
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 60
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 61
senator Józef Bergier. . . . . . . . . . 61

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 63

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 63

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 64
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 66
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 67
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 67
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Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 68

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy o zmianie

ustawy – Kodeks postêpowania karnego
do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 68
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 71
podsekretarz stanu
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 71
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 72
podsekretarz stanu
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 72

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 72
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 73

Zamkniêcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 74

Skierowanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji

Punkt czternasty porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 75
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 76
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 76
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 76
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 77

senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 78
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 81
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko . . . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 83
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 84
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 85
prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy . . . . . . . . . . . . . 85
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 87
prezes Jacek Sadowy. . . . . . . . . . 87

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o orderach i odznaczeniach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony
Narodowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 88

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

Wznowienie obrad
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 90
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 91

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Kance-
larii Prezydenta RP

podsekretarz stanu
Irena Wóycicka . . . . . . . . . . . . 91
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Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 92
podsekretarz stanu
Irena Wóycicka . . . . . . . . . . . . 92
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 93
podsekretarz stanu
Irena Wóycicka . . . . . . . . . . . . 93

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 93
podsekretarz stanu
Irena Wóycicka . . . . . . . . . . . . 94
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 94
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 94

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 95

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 7 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: infor-

macja o dzia³alnoœci Rzecznika Praw
Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami
o stanie przestrzegania praw dziecka

rzecznik praw dziecka
Marek Michalak . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 102
senator
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 103
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 103
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 103
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 105
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 105
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 105
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 106
senator Adam Massalski . . . . . . . 107
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 107
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 107
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 108
senator Bogdan Borusewicz . . . . . 108
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 109
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 109
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 109
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 110
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 110
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 110
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 111
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 111
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 112
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 113
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 113
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 113
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 114
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 114
senator Ryszard Bender . . . . . . . 115
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 115
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 115

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 117
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 119
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 120

senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 122
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 123
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 124
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 125
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 125
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 126

Zamkniêcie dyskusji
rzecznik praw dziecka
Marek Michalak . . . . . . . . . . . 126

Wznowienie obrad
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: zmia-

ny w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 127

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 128
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 128

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 128
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 128

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 129
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania oraz
niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
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G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o czasie pracy kierowców oraz
ustawy o transporcie drogowym

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz
ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-

wej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 130

G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o komercjalizacji, restruktu-
ryzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 130

G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 131
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 131
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich oraz ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 132
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o Oœ-

rodku Studiów Wschodnich im. Marka
Karpia

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 132
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o raty-

fikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Wysp¹ Man w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w odniesie-
niu do przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych
statki morskie lub statki powietrzne
w transporcie miêdzynarodowym, podpi-
sanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 132
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹

Polsk¹ a Królestwem Arabii Saudyjskiej
w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu siê od
opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu oraz Protoko³u do tej Konwencji,
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