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

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e wczoraj podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, pan minister Adam Rapacki, przedstawi³
stanowisko rz¹du i odpowiedzia³ na pytania senatorów, a nastêpnie zabra³ g³os podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, pan minister
Zbigniew Wrona.
Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ pytania panu
ministrowi Wronie?
Zg³osi³ siê pan senator Cimoszewicz.
Panie Ministrze, proszê tutaj podejœæ.
Pytanie zadaje pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jedn¹ z ustaw, które mia³yby
zostaæ znowelizowane, jest ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych. Pkt 4 nowelizacji nadaje
nowe brzmienie art. 8 ust. 2 ustawy. To jest przepis, który wprowadza zakaz wnoszenia na imprezy masowe i posiadania rozmaitych przedmiotów
i substancji, w tym napojów alkoholowych. Nowoœci¹ jest zastrze¿enie zwi¹zane z art. 8a, który
z kolei dopuszcza sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych. Rozumiem wiêc, ¿e
w przypadku przyjêcia tych zmian na imprezie
masowej, na której dopuszczona bêdzie sprzeda¿,
podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych,

nie bêdzie obowi¹zywa³ zakaz z przepisu poprzedniego, czyli zakaz wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych. A skoro tak, to znaczy, ¿e na
tak¹ imprezê bêdzie mo¿na po prostu legalnie
wnosiæ napoje alkoholowe, a nie tylko je na takiej
imprezie kupowaæ. Czy pan siê z tym zgadza?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Senacie!
Akurat ten przepis jest zaprojektowany i… ta
koncepcja zosta³a przemyœlana przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Ja
wczoraj mówi³em, w jakim zakresie minister sprawiedliwoœci jest wspó³twórc¹ tego projektu, nad
którym Wysoka Izba debatuje, wiêc chyba tu bardziej w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi na to pytanie by³by twórca tej koncepcji, czyli pan minister Rapacki czy te¿ ministerstwo. Ale muszê powiedzieæ tak: skoro jest przepis zezwalaj¹cy w pewnym zakresie na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych, no to ten sam czyn, podawanie
i sprzeda¿, który mieœci siê w zakresie tego dozwolenia, nie mo¿e byæ jednoczeœnie uznany za czyn
zabroniony.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Czy obecny na posiedzeniu generalny inspektor ochrony danych osobowych, pan Wojciech
Wiewiórowski, pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy? Proszê bardzo.
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Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Wiewiórowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!
Rozpatrujemy bardzo wa¿ny akt prawny – akt
prawny, który ³¹czy ze sob¹ przepisy maj¹ce charakter incydentalny, czyli obowi¹zuj¹ce tylko
w okresie przygotowañ do Euro oraz samego przebiegu turnieju fina³owego UEFA Euro 2012,
z przepisami zmieniaj¹cymi ustawê, powiedzia³bym, na przysz³oœæ, w pewnym stopniu na
zawsze.
Proszê pañstwa, pragnê zwróciæ uwagê na kilka problemów, które s¹ szczególnie istotne dla generalnego inspektora ochrony danych osobowych, a które dotycz¹ ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych. Ta ustawa zawiera kilka przepisów wprowadzaj¹cych swego rodzaju stan nadzwyczajny zwi¹zany z Euro. Ten stan nadzwyczajny rozpocznie siê zaraz po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy i bêdzie trwa³ jeszcze kilka miesiêcy po zakoñczeniu turnieju. Oczywiœcie rozumiemy, ¿e to
jest bardzo szczególne wydarzenie, wydarzenie,
które rodzi te¿ szczególne niebezpieczeñstwa. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e bardzo istotne
zmiany, które zosta³y wprowadzone do tych przepisów jeszcze w trakcie prac nad pierwotnym
wnioskiem przedstawionym przez rz¹d, dotycz¹
koñca obowi¹zywania tego szczególnego stanu,
w którym policja uzyskuje bardzo du¿y zestaw
uprawnieñ, jakich nie mia³a wczeœniej. Ja nie
chcê kwestionowaæ tego zestawu uprawnieñ, mimo ¿e on w bardzo du¿ym stopniu ingeruje w prywatnoœæ osób – ale przyjmujemy, ¿e rzeczywiœcie
jest to spowodowane tym szczególnym wydarzeniem, jakim jest turniej – nie oznacza to jednak, ¿e
te przepisy nie budz¹ w¹tpliwoœci i ¿e przynajmniej jeden z tych przepisów nie stanowi, naszym
zdaniem, naruszenia norm, które do tej pory
w naszym kraju obowi¹zywa³y.
Chodzi mi przede wszystkim o art. 68d w ustawie o bezpieczeñstwie imprez masowych, który
jest w zmianie dwudziestej ósmej w art. 1. Ten
przepis przewiduje tak zwan¹ procedurê police
screeningu, do której odnosi³ siê ju¿ pan minister
Rapacki. Nie mam nic przeciwko samej procedurze police screeningu – skoro w Polsce ustawa
przewiduje, ¿e policja ma wykonywaæ na potrzeby
zagranicznej osoby prawnej jakieœ czynnoœci, no
to tak zadecydowano, i to zadecydowano o tym na
poprawnym poziomie, czyli na poziomie ustawy,
nie na poziomie rozporz¹dzenia, zarz¹dzenia czy
jakiegokolwiek innego aktu. Jednak bardzo du¿y
niepokój budzi ust. 4 tego¿ art. 68d, który przewiduje, ¿e opinia, o której mowa w ust. 2, czyli owa
opinia przekazywana w³adzom UEFA, nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskar¿eniu.
Jest to przyk³ad dzia³ania polskiego organu publi-

cznego, które nie jest poddane kontroli s¹dowej,
i uwa¿amy, ¿e to rozwi¹zanie jest co najmniej nowe w polskim systemie prawa – aczkolwiek to pojêcie „nowe” nale¿y uznaæ za doœæ eufemistyczne.
Bardzo wa¿n¹ zmian¹, która pojawia siê
w ustawie o bezpieczeñstwie imprez masowych
i która budzi du¿y niepokój generalnego inspektora ochrony danych osobowych, jest zmiana dotycz¹ca stworzenia dwóch centralnych systemów
informacyjnych zawieraj¹cych informacje o kibicach. Jest to zmiana w art. 13 obecnej ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych, wprowadzana zmian¹ szóst¹ w art. 1. Ju¿ dzisiaj istniej¹
przepisy, o których wspomina³ tutaj pan minister
Rapacki, mówi¹ce, ¿e obiekty sportowe powinny
byæ wyposa¿one w systemy identyfikuj¹ce kibiców. Teraz dodaje siê konstrukcjê dwóch podsystemów sk³adaj¹cych siê na centralny system
identyfikacji. Centralne systemy bêd¹ zawiera³y
wiêc scentralizowan¹ informacjê, przede wszystkim dotycz¹c¹ tak zwanych zakazów stadionowych. Tak wiêc systemy znajduj¹ce siê na poszczególnych obiektach oraz u tych, którzy sprzedaj¹ bilety, bêd¹ pobiera³y informacje, aby na teren obiektu sportowego nie zosta³y wpuszczone
osoby objête takimi zakazami stadionowymi. Nie
mam znowu nic przeciwko samej idei tego systemu, on wydaje siê bardzo sensowny, poniewa¿
powoduje, ¿e jest mo¿liwoœæ sprawdzenia z ka¿dego miejsca, czy zakaz stadionowy, zarówno ten
s¹dowy, jak i ten klubowy czy te¿ zagraniczny, zosta³ wydany i czy obowi¹zuje. Jednak ta redakcja
przepisu art. 13, która znajduje siê w obecnie procedowanym przez pañstwa projekcie, jest naszym
zdaniem zdecydowanie niewystarczaj¹ca.
Mieliœmy od pana senatora Meresa informacjê,
¿e zaproponowa³ on bardzo rozbudowan¹ poprawkê do art. 13. Pragnê zwróciæ uwagê pañstwa
senatorów na to, ¿e ten przepis bez przynajmniej
poprawki pana senatora Meresa jest przepisem
bardzo niebezpiecznym, poniewa¿ nie okreœla,
ani jakie dane s¹ gromadzone, ani przez kogo s¹
gromadzone, ani w jaki sposób bêd¹ wymieniane,
ani kto bêdzie mia³ do nich dostêp. Dopiero ta poprawka pana senatora Meresa uzupe³nia te braki
znajduj¹ce siê w tym projekcie, który pañstwo
procedujecie, aczkolwiek wci¹¿ jeszcze nie wyjaœnia, w jaki sposób dwa systemy centralne, jeden
tworzony przez Ekstraklasê, a drugi tworzony
przez PZPN, bêd¹ ze sob¹ wspó³pracowa³y, czyli
kto bêdzie decydowa³ o tym, jakie dane i w jaki
sposób pomiêdzy tymi systemami przep³ywaj¹.
To jest wci¹¿ pewien brak, ale powiedzmy, ¿e usuwalny, usuwalny równie¿ w przysz³oœci.
Dlaczego zwracam na to uwagê? Proszê pañstwa, my prowadzimy od kilku miesiêcy kontrolê
tych systemów istniej¹cych na stadionach
i w klubach. I to, co wynika z tej kontroli, jest troszkê przera¿aj¹ce dla generalnego inspektora
ochrony danych osobowych. Wydajemy decyzjê
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za decyzj¹, w której zakazujemy ³¹czenia tych danych s³u¿¹cych identyfikacji osoby z innymi danymi zbieranymi przy okazji w celach marketingowych. W praktyce wygl¹da to w ten sposób, ¿e
firma przygotowuj¹ca karty kibica dla klubu
sportowego oprócz danych identyfikacyjnych,
które dopiero, jak mówiê, w poprawce pana senatora Meresa uzyskuj¹ taki ostateczny kszta³t, wymaga jeszcze dodatkowych zestawów danych,
które trzeba podaæ, bo inaczej nie dostanie siê
karty kibica. Te dane s¹ w oczywisty sposób wykorzystywane przez firmy przygotowuj¹ce owe
karty kibica. Je¿eli wiêc nie wprowadzimy wyraŸnych przepisów ustawowych, które bêd¹ odró¿nia³y to, co jest potrzebne ze wzgl¹du na bezpieczeñstwo na stadionie i co powinno byæ wpisane
do ustawy, od tego, co ewentualnie mo¿e przekazaæ kibic, je¿eli chce, bo ma pe³ne prawo zgodziæ
siê na przekazanie dodatkowych danych, to bêdziemy mieli do czynienia z bardzo dziwnym systemem tak naprawdê kontroli obywateli na terenie ca³ego naszego kraju. Pragnê wiêc zwróciæ
uwagê na to, ¿e te przepisy mog¹ rodziæ pewne
w¹tpliwoœci.
Przy okazji, proszê pañstwa, proszê zwróciæ
uwagê na to, ¿e dodaje siê tutaj równie¿ przepis,
który mówi o tym, ¿e na bilecie wstêpu na stadion
bêd¹ znajdowa³y siê nie tylko imiê i nazwisko kibica, ale równie¿ jego numer PESEL. Mam nadziejê,
¿e po przyjêciu poprawek, które zosta³y zg³oszone
w komisji, pojawi siê tutaj numer identyfikacyjny
z owej centralnej bazy, którego umieszczanie jest
znacznie bezpieczniejsze ni¿ podawanie na bilecie
numeru PESEL.
I na koniec, podsumowuj¹c trochê te zmiany,
które zachodz¹ w ustawie, pragnê stwierdziæ, ¿e
okres od wejœcia w ¿ycie ustawy do koñca roku
2012 bêdzie okresem, w którym Policja w naszym
kraju bêdzie posiada³a znacznie szerszy zakres
uprawnieñ ni¿ ten zakres, który wynika z obecnie
obowi¹zuj¹cych przepisów. Bêdzie mog³a gromadziæ dane, których do tej pory nie mog³a gromadziæ, oraz u¿ywaæ ich w sposób, w który do tej pory
u¿ywaæ ich nie mog³a.
Mam nadziejê, ¿e te daty, które zosta³y wyznaczone jako termin zakoñczenia zbierania danych,
czyli koniec paŸdziernika 2012 r., oraz termin zakoñczenia przetwarzania danych, czyli koniec
grudnia 2012 r., bêd¹ rzeczywiœcie przestrzegane.
Jednoczeœnie w jakiœ sposób pragnê siê zobowi¹zaæ przed Izb¹, ¿e po zakoñczeniu tego okresu,
czyli po 31 grudnia 2012 r., generalny inspektor
ochrony danych osobowych uzna, ¿e ma pe³ne
kompetencje do sprawdzenia, czy w bazach policyjnych, przede w Krajowym Systemie Informacji
Policji, nie pozosta³y informacje, które nie mog¹
tam pozostaæ po 31 grudnia 2012 r. Bo, choæ przepisy w tym zakresie s¹ bardzo precyzyjne, to zno-
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wu nasza praktyka sporów, szczególnie dotycz¹cych Krajowego Systemu Informacji Policji,
wskazuje na to, ¿e bardzo uwa¿nie trzeba patrzeæ
na to, które dane zosta³y zachowane.
Raz jeszcze podkreœlam, ¿e uwa¿am, i¿ ustawa
jest potrzebna, równie¿ wprowadzenie centralnej
bazy jest potrzebne. Jednak podczas obrad komisji by³o widaæ, ¿e te przepisy, które zosta³y tutaj
podane, które zosta³y wprowadzone zarówno
w projekcie, jak i póŸniej, podczas obrad komisji,
budz¹ bardzo wiele w¹tpliwoœci, wprowadzaj¹
trudnoœæ w rozumieniu tak naprawdê, kto jakimi
danymi zarz¹dza, do czego one s¹ wykorzystywane, a przede wszystkim kto te dane tworzy i kto decyduje o tym, jak bêd¹ one przep³ywa³y.
Zwracam uwagê równie¿ na to, ¿e projekt pierwotny, czyli ten, który wp³yn¹³ do Senatu, uchwalony przez Sejm, zawiera³ jeszcze jeden bardzo powa¿ny mankament. Otó¿ oddawa³ on do decyzji
PZPN i decyzji podmiotu prowadz¹cego rozgrywki
najwy¿szej klasy rozgrywkowej w pi³ce no¿nej
tworzenie samych zasad dzia³ania owego centralnego systemu. To jest absolutnie niedopuszczalne delegowanie na podmiot prywatny decydowania o tym, w jaki sposób dane maj¹ byæ przetwarzane. Znowu pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, ¿e
przyjêcie poprawek zg³oszonych przez pana senatora Meresa bêdzie powodowa³o zlikwidowanie tego problemu, aczkolwiek stwierdzam te¿, ¿e bêdziemy uczestniczyli w dalszych pracach po to,
¿eby sprawdziæ, czy przypadkiem nie omsknie siê
któryœ z przepisów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Inspektorze, i dziêkujê za deklaracjê, któr¹ pan z³o¿y³, sprawdzenia tego wszystkiego po okresie obowi¹zywania ustawy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie generalnemu inspektorowi? Nie widzê
chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y zg³aszaæ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
To bardzo dobrze, ¿e jest taki dokument, i to
œwietnie, ¿e tak du¿o tutaj zosta³o powiedziane.
Ja osobiœcie jako kibic bardzo z tego siê cieszê. To
jest wa¿ny dokument i to nie jest tak – a ja siê
ws³uchiwa³em w pytania – ¿e jak za dotkniêciem
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czarodziejskiej ró¿d¿ki bêdzie piêknie. Ju¿ jest
du¿o piêkniej, o czym powiem za chwilê. Ale to jest
coœ, co jest pewn¹ ogromn¹ szans¹. Je¿eli chodzi
o to, o czym mówi³ pan inspektor, czyli gromadzenie i przetwarzanie danych, jak równie¿ dozór
elektroniczny, jak równie¿ rozprawy zamiejscowe, zakazy stadionowe, zakrywanie twarzy i z tym
zwi¹zane restrykcje, akredytacje dziennikarzy
i obwarowania temu towarzysz¹ce, wreszcie posiadanie niebezpiecznych narzêdzi, to s¹ to niezwykle wa¿ne narzêdzia dla Policji, dla Ministerstwa Sprawiedliwoœci, które spowoduj¹, ¿e bêdzie
bezpieczniej i piêknie na stadionach.
Nie mówiliœmy w trakcie dyskusji, w trakcie
tych debat o wa¿nej roli, jak¹ odgrywaj¹ dom,
szko³a w wychowaniu m³odego cz³owieka. Kibol
nie rodzi siê jako kibol na stadionie, on ju¿ na ten
stadion przychodzi jako kibol. Muszê pañstwu
powiedzieæ, na podstawie moich doœwiadczeñ, ¿e
teraz jest o wiele lepiej i o wiele piêkniej. Przypomina mi to czasy sprzed trzydziestu, czterdziestu
lat, kiedy naprawdê ca³e rodziny chodzi³y na mecze Wis³y czy na mecze Crakovii i kiedy by³em
œwiadkiem takich scen, wcale nie gorsz¹cych, ¿e
poeta czy mecenas wyci¹gali piersióweczkê i cieszyli siê ze zwyciêstwa swojej dru¿yny. Czy do tego
nale¿a³oby wróciæ? My powoli do tego, w sensie atmosfery, wracamy. By³ niedobry czas, czas niedobrych wzorców, niesamowitych zdziczeñ. Ale
chocia¿by wczoraj by³ bardzo piêkny, zwyciêski
mecz Wis³y i, jak pañstwo widzieliœcie w telewizji,
by³y zupe³nie inne rekcje. Czy mo¿na ju¿ zabraæ
dziecko na stadion? Mo¿na zabraæ dziecko na stadion, s¹ sektory rodzinne, s¹ miejsca, w których
ludzie naprawdê ciesz¹ siê tym meczem i siê nim
bawi¹.
Ja jestem kibicem Wis³y, ale Crakovii ¿yczê dobrze pod warunkiem, ¿e nie gra z Wis³¹.
I chcia³bym pana inspektora uspokoiæ. Ja ma
kartê kibica, co roku sobie j¹ odnawiam, i nie
zwracano siê do mnie na stadionie Wis³y z ¿¹daniem jakichœ danych, których bym siê wstydzi³.
Owszem, PESEL, nazwisko i imiê trzeba by³o podaæ, ale jak dotar³em do rubryczki „komórka”, to
pani mi powiedzia³a, ¿e nie muszê podawaæ numeru. Tak ¿e to w bardzo wielu przypadkach zale¿y ju¿ od samych dysponentów, od klubów. Ja
myœlê, ¿e bardzo du¿o siê w tej kwestii zmieni³o.
Walka z bandytyzmem jest spraw¹ nas wszystkich. To nie jest tak, ¿e bandyta przychodzi i jest…
Ale bêdzie ich coraz mniej, bo bandyci nie dostan¹
karty kibica. Karta kibica powoduje, ¿e jak wchodzê na stadion, to biorê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za siebie, za to, co robiê na meczu jako kibic, ale
i poza stadionem.
Euro 2012 to wielka szansa dla wszystkich.
I powinniœmy mówiæ o tym, co ju¿ siê wydarzy³o,
powinniœmy mówiæ o dobrej wspó³pracy Policji,

Ministerstwa Sprawiedliwoœci z PZPN i z klubami.
Je¿eli przeszkolimy trzy tysi¹ce stewardów i jeszcze drugie tyle ludzi do stref kibica, je¿eli bêdziemy mieli stadiony i boiska sportowe, i ca³e to zaplecze, to przecie¿ to wszystko u nas pozostanie.
Ludzie, którzy zostan¹ przeszkoleni, uzyskaj¹
okreœlon¹ wiedzê i umiejêtnoœci, bêd¹ mogli wykorzystaæ te umiejêtnoœci w innych sferach. Myœlê, ¿e je¿eli chodzi o obiekty sportowe, to bêdzie
pewien problem, co dalej z nimi zrobiæ, ale s¹dzê,
¿e to jest kwestia, której wagê w³adze pañstwowe
i samorz¹dowe doceniaj¹ i bêd¹ potrafi³y sobie
z ni¹ poradziæ.
Nie wiem, czy pañstwo wiecie, ¿e istnieje coœ takiego jak Rada Bezpieczeñstwa Imprez Sportowych. Przewodniczy tej razie obecny tu pan minister Rapacki. To te¿ jest wielka sprawa i wielkie
zjawisko, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e prze³omowe. To jest dialog z kibicami, dialog z klubami
sportowymi, dialog z organizatorami imprez. Kibice oczywiœcie czêsto bywaj¹ asertywni. Ja wiem,
¿e kibice najchêtniej by siê wyrêczali policj¹ i nie
uczestniczyli w tak szeroki sposób w naprawianiu
sytuacji. Ale myœlê, ¿e oni równie¿ bardzo siê
zmienili. To ju¿ nie s¹ ci kibice sprzed iluœ tam lat.
To s¹ ludzie, którzy przychodz¹ cieszyæ siê meczem. I bardzo dobrze, ¿e taki dialog jest. Kierujê
s³owa wielkiego uznania dla pana ministra i dla
Ministerstwa Sprawiedliwoœci za to oprzyrz¹dowanie, które daje nam ta ustawa.
I na koniec poruszê bardzo dra¿liwy temat,
który tu siê przewija³. Otó¿ ja w zasadzie nie pijê
alkoholu, ale z radoœci¹ czekam na chwilê, w której bêdê móg³ siê napiæ piwka na meczu i zjeœæ
moj¹ ulubion¹ kie³baskê. I to wcale nie bêdzie siê
dzia³o na stadionie, to siê bêdzie dzia³o w specjalnie do tego wydzielonej strefie. Lubiê kie³baskê
z ro¿na – zreszt¹ nie wygl¹dam na cz³owieka, który nie lubi jeœæ – i bardzo siê cieszê na myœl o tej
chwili, gdy bêdê móg³ siê napiæ piwka. I wcale nie
widzê powodu, dla którego mia³bym siê tego baæ.
Otó¿ ja bardziej obawiam siê, Drogi Panie Premierze, tego, co siê dzia³o wokó³ stadionu Wis³y
czy Cracovii, gdzie goœcie we wszystkich pubach
pili piwo, a póŸniej tacy, ¿e tak powiem, radoœni
wchodzili na stadion i jedyne, co ich tak naprawdê interesowa³o, to toaleta. To siê bardzo zmieni³o, teraz w zasadzie ju¿ nie ma tego zjawiska, w³aœnie dziêki kartom kibica, ale jeszcze kilka lat temu tak by³o. No je¿eli ja mam taki dokument,
który jest niejako moim GPS, je¿eli moja twarz
jest pokazywana wszêdzie, to dlaczego ja nie
mia³bym w wydzielonej strefie w sposób normalny, cywilizowany, kulturalny zjeœæ ulubionej
kie³baski i wypiæ jednego piwka? Nie bójcie siê
pañstwo tego, ¿e ludzie siê poupijaj¹ na stadionach i pójd¹ rozrabiaæ. Nikt siê nie bêdzie upija³.
Jestem przekonany, ¿e…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Potem bêd¹ chodziæ i rozrabiaæ.)
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Nie, nikt nie bêdzie siê upija³, bo jak piwo na
stadionie bêdzie kosztowa³o 10 z³, a w pubie 5 z³,
to, proszê mi wierzyæ, nikt nie przyjdzie po to, ¿eby
siê upiæ. O to akurat jestem spokojny. I chcia³bym
prosiæ kolegów, ¿eby nie patrzyli na to, jak na jakiœ problem, ¿e to bêdzie rozpijanie, demoralizowanie itp., itd. Ludzie, którzy przychodz¹ na
mecz, to w 95% ludzie, którzy chc¹ siê cieszyæ
pi³k¹ no¿n¹ i wszystko o tej pi³ce wiedz¹. Wydawa³o mi siê, ¿e du¿o wiem o mojej ukochanej Wiœle, ale ostatnio spotka³em siê z m³odymi ludŸmi,
którzy mnie zaskoczyli swoj¹ wiedz¹ na ten temat,
bo Wis³a na przestrzeni lat, w zasadzie od 1906…
Proszê mi wierzyæ, na stadion idzie siê, tak jak na
koncert Rolling Stonesów czy jakiejœ innej kapeli,
na przyk³ad Budki Suflera, nie po to, ¿eby rozrabiaæ, tylko po to, ¿eby siê cieszyæ obecnoœci¹. I tak
samo bêdzie z pi³k¹ no¿n¹. Tak ¿e jest to bardzo
wa¿ny dokument, bardzo wa¿na ustawa i myœlê,
¿e z tymi wszystkimi poprawkami to jest zupe³nie
nowe narzêdzie. I ja gor¹co rekomendujê Wysokiej Izbie jego przyjêcie. Dziêkujê.
(Senator W³adys³aw Dajczak: A czy ja mogê tê
kartê zobaczyæ?)

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

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, któr¹ w tej chwili rozpatrujemy, to
ustawa, powiedzia³bym, bardzo kontrowersyjna.
W³aœciwie z jednego powodu. Otó¿ tê ustawê na
pewno nale¿a³oby przyj¹æ, bo spoœród zawartych
wniej rozwi¹zañ, zwi¹zanych z organizacj¹ Euro
2012, na pewno wiele jest cennych i niezbêdnych
w jakiejœ mierze. Niemniej jednak nie zmienia to
postaci rzeczy, ¿e do tej ustawy zakrad³y siê takie
uregulowania, które w ustawie epizodycznej po
prostu nie powinny mieæ miejsca i które w sposób
zdecydowany koliduj¹ z pozytywn¹ treœci¹ tej
ustawy.
Po pierwsze, dotyczy to pktu 5 w art. 1. Proszê
pañstwa, my w ogóle nie mówimy tu o bezpieczeñstwie imprez masowych, tylko zapewniamy monopol okreœlonym instytucjom na sprzeda¿ alkoholu.
Gdybyœmy naprawdê obawiali siê wnoszenia alkoholu, no to byœmy powiedzieli, ¿e alkoholu siê nie
dopuszcza. Proszê pañstwa, nie wa¿ne, czy ten alkohol bêdzie z upowa¿nionego Ÿród³a, czy z nieupowa¿nionego Ÿród³a, bo z ka¿dego Ÿród³a to jest to
2 5
samo C H OH, które dzia³a dok³adnie tak samo
bez wzglêdu na to, czy zosta³o przyniesione z zewn¹trz, z wewn¹trz, w butelce, w woreczku plasti-
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kowym czy w czymkolwiek innym. Przecie¿ ta
ustawa nie ma za zadanie s³u¿yæ tworzeniu monopolu i regulacji rynku piwa i obrotu piwem. Ja jestem temu zdecydowanie przeciwny. S¹dzê, ¿e tego
rodzaju cichy lobbing, który wkracza na salê Sejmu, który wkracza na salê Senatu, jest niedopuszczalny. Albo piszemy ustawê o bezpieczeñstwie,
albo piszemy ustawê o monopolu, pod odpowiednie firmy, które bêd¹ mog³y sprzedawaæ piwo. I to,
proszê pañstwa, jest podstawowa kwestia. Takich
rzeczy siê nie robi w powa¿nych instytucjach. To
wszystko œmierdzi kantem.
Po drugie, proszê pañstwa, tak zwane s¹dy odmiejscowione. Gdyby to mia³o byæ rozwi¹zanie
tworzone tylko na potrzeby jakiejœ szczególnej,
wyj¹tkowej sytuacji, Euro 2012, mo¿na by jeszcze
na ten temat rozmawiaæ. Ale wprowadzanie odmiejscowionego s¹du do k.p.k.? Przecie¿ to jest
³amanie podstawowych zasad procesowych. To
jest po prostu rewolucja procesowa, odejœcie od
bezpoœrednioœci, ustnoœci. Jak mo¿na coœ podobnego robiæ, i to na zawsze? Nie przekonujcie mnie,
¿e nie ma znaczenia, czy jest siê ileœ kilometrów od
s¹du i stoi siê przed telewizorem, czy te¿ stoi siê
przed sêdzi¹. To jest kolosalna ró¿nica. No dlaczego, proszê pañstwa, spoœród piêciuset szeœædziesiêciu parlamentarzystów w telewizji wystêpuje
w zasadzie… no, bo ja wiem, mo¿e piêædziesiêciu?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dwudziestu.)
To jest kwestia kontaktu poprzez obiektyw, to
jest kwestia kontaktu poprzez mikrofon. Przecie¿
to jest niezwykle krêpuj¹ce. A my musimy zapewniæ ludziom prawo do obrony, i to jest nasze podstawowe zadanie. Cz³owiek, szczególnie prosty
cz³owiek, poza tym, ¿e wypowiada s³owa, u¿ywa
jeszcze pewnej mowy cia³a, która u³atwia mu zachowanie siê, u³atwia mu wyjaœnienia. No z jakiego powodu my go tego pozbawiamy? Ja kompletnie nie wiem dlaczego. Co to za problem, ¿eby
cz³owieka przetransportowaæ i os¹dziæ nastêpnego dnia w trybie przyspieszonym? A powaga
s¹du? Proszê pañstwa, to jest praktycznie powrót
do tak zwanych kiblówek, tylko ¿e tam by³a
ustnoœæ, tam by³a bezpoœrednioœæ. I w tych warunkach ma orzekaæ sêdzia w imieniu Rzeczypospolitej, z or³em na piersiach, jako instytucja us³ugowa, bo tak jest wygodniej? To kto tu podrywa
autorytet s¹dów?
Kwestia danych osobowych zosta³a podniesiona przez rzecznika ochrony danych osobowych
i s¹dzê, ¿e zosta³a przedstawiona w sposób przekonuj¹cy. Chcia³bym tu zwróciæ uwagê na to, proszê pañstwa, ¿e my w ogóle idziemy w zdumiewaj¹cym kierunku. Proszê pañstwa, mo¿e ka¿demu
wszczepiæ chip? Wtedy bêdzie mo¿na wchodziæ na
stadiony i bêdzie wiadomo, gdzie kto przebywa.
W którym miejscu my jesteœmy?
Proszê pañstwa, tak w ogóle to mnie jedna
rzecz zdumiewa. My ci¹gle w sytuacji narastaj¹cego niebezpieczeñstwa utrzymujemy ten sam
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etat policyjny, tak jest, nie wiem, chyba od jakichœ dziesiêciu lat, je¿eli nie d³u¿ej. Co to znaczy? To znaczy, ¿e prywatyzujemy funkcje policyjne, nastêpuje prywatyzacja funkcji policyjnych. To te¿ novum dla pañstwa. Ciekaw jestem,
kiedy przyst¹pimy do prywatyzacji wymiaru
sprawiedliwoœci.
Nie, proszê pañstwa, ta ustawa w swoich
aspektach ustrojowych jest ca³kowicie nie do
przyjêcia. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê pana senatora Szewiñskiego o zabranie
g³osu.

lizmem, a na mecze NBA, NHL, NFL przychodzi po
sto tysiêcy osób i mo¿na siê wspaniale bawiæ. Je¿eli piwo bêdzie kosztowa³o 9 z³, je¿eli bêdzie
sprzedawane w odpowiednim monitorowanym
miejscu, to ja nie s¹dzê, aby chuligani skorzystali
z takiej oferty. Tak jak wspomina³ mój przedmówca, je¿eli ktoœ bêdzie mia³ ochotê, to przed meczem, mówi¹c kolokwialnie, wypije pó³ litra i bêdzie w bardzo agresywny sposób…
(Senator W³adys³aw Dajczak: To siê go nie
wpuœci na stadion.)
Nikt nie bêdzie tego sprawdza³ alkomatem. Je¿eli ktoœ wypije, a alkohol nie bêdzie jeszcze dzia³a³ na organizm, to oczywiœcie bêdzie móg³ wejœæ
i byæ mo¿e w ten sposób siê zachowywaæ.
Myœlê, ¿e ta nowelizacja prowadzi do tego, ¿e
imprezy masowe bêd¹ spe³nia³y standardy XXI
wieku i na stadionach zapanuje pewna normalnoœæ. Dziêkujê serdecznie.

Senator Andrzej Szewiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja w stu procentach muszê siê zgodziæ z moim
szanownym przedmówc¹, panem senatorem Bisztyg¹. Otó¿ pragnê gor¹co zarekomendowaæ procedowan¹ specustawê stadionow¹, poniewa¿
w³aœnie dziêki wprowadzeniu tego instrumentu,
jakim jest ta ustawa, bêdziemy mogli zrealizowaæ
mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej, oczywiœcie
pod warunkiem, ¿e ten instrument bêdzie w odpowiedni sposób wprowadzany. Chodzi mi o to, aby
zachowane by³y pewne kryteria.
Po pierwsze, musi byæ doskona³a wspó³praca
miêdzy Policj¹, organizatorem imprezy, gospodarzem i przedstawicielami samorz¹du. Po drugie,
konieczna jest nieuchronnoœæ kary, jej egzekucja,
tak aby osoba, która z³ama³a prawo, musia³a za to
odpowiadaæ.
Ja cieszê siê niezmiernie, ¿e w³aœnie dziêki takim nowelizacjom my, prawdziwi kibice, nie bêdziemy stali po jednej stronie barykady z chuliganami i miêdzy nami nie bêdzie znaku równoœci, poniewa¿ bêd¹ odpowiednie instrumenty,
jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, aby karaæ, pewne czyny bêd¹ traktowane jako wykroczenia, czêsto wykroczenia w myœl tej ustawy bêd¹ przyjmowa³y kwalifikacjê przestêpstw, a prawdziwy kibic
bêdzie traktowany w sposób godny. W przysz³oœci bêdziemy mogli chodziæ na mecze z ca³ymi rodzinami i celebrowaæ œwiêto, jakim jest œwiêto
sportowe.
Chcia³bym tu te¿ powiedzieæ, ¿e sprzeda¿ alkoholi niskoprocentowych na stadionach to nie jest
¿aden lobbing, poniewa¿ praktycznie ka¿da firma
bêdzie mog³a sprzedawaæ alkohol. Nie demonizujmy tego. Tak wygl¹daj¹ imprezy masowe na ca³ym œwiecie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii,
w Stanach Zjednoczonych, w pañstwie, w którym
podjêta jest bardzo rygorystyczna walka z alkoho-

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

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci to
mamy ju¿ w Polsce do czynienia i to od wielu lat.
Z prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci mamy
do czynienia wtedy, kiedy korporacje decyduj¹
o przyjmowaniu, a zw³aszcza usuwaniu nie tylko
ze swojego sk³adu, ale orzekaj¹ o zakazie wykonywania zawodu. To jest problem nie tylko polski,
ale pewna tendencja powszechna. Oczywiœcie inn¹ spraw¹ jest to, jak daleko i w jakim zakresie to,
co nazywamy prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci, postêpuje. To samo dotyczy prawa penitencjarnego. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego buduje siê nie tylko oœrodki, w których dochodzi do wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci czy ograniczenia wolnoœci, ale podmioty
prywatne prowadz¹ te oœrodki, oczywiœcie pod
nadzorem, pod kuratel¹ instytucji publicznych.
W ka¿dym razie ta sytuacja nie jest czymœ nadzwyczajnym. Uwa¿am, ¿e w pewnych sytuacjach
tego rodzaju dzia³ania bêd¹ poszerzane, oczywiœcie bez przesady.
Ja chcê zwróciæ uwagê na kilka problemów,
które ta ustawa ujê³a i które mo¿e nieœæ, o czym
zreszt¹ mówi³em na posiedzeniu naszych komisji:
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Ustawodawczej, tak¿e w pytaniu kierowanym do pana ministra Rapackiego zwraca³em uwagê na te problemy.
Po raz kolejny zwracam uwagê na tak zwane zasady okreœlone przez w³aœciwy zwi¹zek sportowy
i podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgrywkami ligi zawodowej pi³ki no¿nej. Chodzi o elektroniczne systemy
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zabezpieczeñ tych imprez i identyfikacji osób
uczestnicz¹cych w tych imprezach. Otó¿ z tego
sformu³owania wyraŸnie wynika, ¿e zasady maj¹
byæ jednym dokumentem. To bêdzie jeden dokument przygotowany wspólnie przez w³aœciwy
zwi¹zek sportowy i podmiot zarz¹dzaj¹cy, czyli
w przypadku Polski na przyk³ad Ekstraklasa Spó³ka Akcyjna.
Mam nadziejê, ¿e w³aœnie nadzieja wynikaj¹ca
z tego przepisu, ¿e obydwa podmioty potrafi¹ siê
porozumieæ i przygotuj¹ wspólne zasady, jest nadziej¹ uprawdopodobnion¹. Mam nadziejê. Ja
bym wola³, zreszt¹ polskie prawo przewiduje takie
regulacje, aby projekt zasad przygotowywa³ jeden
podmiot, czy to liga, czy ekstraklasa, w uzgodnieniu z drugim podmiotem b¹dŸ po zaopiniowaniu
przez drugi podmiot. Znaj¹c polsk¹ naturê oraz
relacje miêdzy tymi dwoma podmiotami, bojê siê
tego, ¿e wypracowanie wspólnych zasad w jednym dokumencie mo¿e siê okazaæ problemem,
mo¿e byæ co najmniej nie³atwe.
Kolejny problem to jest problem wojewodów.
W pkcie 16 mamy coœ, co w prawie siê nazywa zarz¹dzeniami porz¹dkowymi czy decyzjami porz¹dkowymi. Ten problem jest uregulowany
w przepisach prawa. W tym przypadku chodzi
o przerwanie imprezy sportowej, imprezy masowej, nie tylko sportowej, ka¿dej imprezy masowej.
Rzecz¹ ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych i administracji, Panie Ministrze, bêdzie
przygotowanie koncepcji, jak ten wojewoda ma
przerwaæ mecz sportowy z wydaniem decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli dochodzi do burd na stadionie, je¿eli kibice znajduj¹cy siê na stadionie odmawiaj¹ zdjêcia transparentów zawieraj¹cych napisy czy jakieœ malunki
na przyk³ad o charakterze rasistowskim, pod¿egaj¹ce do nienawiœci itd. To nie bêdzie ³atwe do
wykonania. Zapobieganie poprzez zarz¹dzenia
porz¹dkowe jest ³atwe. Wojewoda wydaje zarz¹dzenie, prezydent miasta, wójt, burmistrz lub
prezydent, i okreœla, w jakiej strefie nie wolno
sprzedawaæ alkoholu, w jakiej strefie kibice przyjezdni mog¹ siê poruszaæ wy³¹cznie w grupach
zorganizowanych, w jakiej strefie mog¹ im towarzyszyæ formacje policyjne czy inne zabezpieczaj¹ce porz¹dek. Tu ma dojœæ do sytuacji, kiedy wojewoda wydaje decyzjê, która natychmiast wchodzi w ¿ycie, przerywa imprezê masow¹, w tym
sportow¹. Moim zdaniem, Panie Ministrze, jakiœ
taki ogólny ogl¹d tej sytuacji, tych skutków, zanim ta ustawa wejdzie w ¿ycie, musicie mieæ, musicie to przeliczyæ.
Kolejny problem zwi¹zany jest z pktem 23.
Art. 61 ustawy mówi: „Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do dzia³añ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu tej
imprezy” – dalej s¹ okreœlone sankcje. Otó¿ znowu
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mam nadziejê, ¿e wiemy, co z tego przepisu wynika. Ka¿dy z nas s¹dzi, ¿e zapis „Kto w miejscu
i czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do dzia³añ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu tej imprezy, podlega grzywnie – i dalej –
albo karze ograniczenia wolnoœci”, dotyczy tylko
kibiców, ale on dotyczy tak¿e sportowców. Otó¿
proszê te¿ zwróciæ uwagê przedstawicielom ekstraklasy i innym, w tym organizatorom imprez,
na to, ¿e je¿eli nagle przed trybun¹ goœci ktoœ, na
przyk³ad pi³karz, zacznie siê zachowywaæ w sposób prowokacyjny, bedzie prowokowa³, bo bêdzie
mia³ na przyk³ad jakiœ malunek na koszulce pod
spodem – a czêsto tak jest – to musicie byæ wtedy
konsekwentni i takiego cz³owieka musicie natychmiast zdejmowaæ. No i w stosunku do tego zawodnika bêdzie s¹d odmiejscowiony. Czy wiemy,
co to oznacza w takiej sytuacji? Wiemy, co oznacza œci¹gniêcie zawodnika, ale dura lex sed lex
twarde prawo, ale prawo. Kiedy ja bêdê prowokowa³ jako kibic, to mnie natychmiast zmonitorujecie i wyci¹gniecie, a jak zawodnik – a takie sytuacje s¹ przecie¿ na polskich imprezach – to czy
starczy wam odwagi? Mam nadziejê, ¿e starczywam odwagi, ¿e bêdziecie przygotowani na takie
w³aœnie sytuacje. Spotkajcie siê z ekstraklas¹
i klubami i powiedzcie im, ¿e to prawo odnosi siê
nie tylko do kibiców, ale do ka¿dego, kto uczestniczy w imprezie masowej, tak¿e do zawodników.
Co do innych spraw, to ja w dalszym ci¹gi podnoszê pewne moje w¹tpliwoœci, o których mówi³
pan generalny inspektor ochrony danych osobowych w zwi¹zku z czêœci¹ tak zwan¹ epizodyczn¹,
czyli zwi¹zan¹ z organizacj¹ UEFA Euro 2012,
aczkolwiek wiem, ¿e rozwi¹zania, które s¹ tu proponowane, maj¹ charakter epizodyczny i s¹
zwi¹zane tylko z Euro 2012, poza tym one – czy
nam siê to podoba, czy te¿ nie – s¹ stosowane tak¿e w innych pañstwach. Nie ma innej mo¿liwoœci
ni¿ ograniczenie praw obywatelskich w sytuacjach, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, ¿yciu,
zdrowiu, czy te¿ prowadz¹ do naruszenia mienia.
Wielka Brytania nie poradzi³aby sobie z tym, co
tam siê dzia³o, bez wprowadzenia bardzo drastycznych ograniczeñ i to takich, których nawet nie
ma w tej ustawie.
Jako prawnik zwracam tylko uwagê na to, ¿e ta
ustawa w art. 68a odnosi siê do art. 51 polskiej
konstytucji, do ust. 3 i 4. Mianowicie to daje siê
wybroniæ, poniewa¿ konstytucja mówi, ¿e ka¿dy
ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych
dokumentów i zbiorów danych, a ograniczenie tego prawa mo¿e okreœliæ ustawa. I w³aœnie ta ustawa okreœla przypadki ograniczenia dostêpu ka¿dego z nas do urzêdowych dokumentów i zbiorów
danych. To samo dotyczy sformu³owania z ust. 4
konstytucji: „Ka¿dy ma prawo do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹”.
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Zwraca³em panu ministrowi uwagê Rapackiemu
na to, ¿e bêd¹ k³opoty ze stosowaniem art. 68a
i 68d, zw³aszcza, jesli chodzi o tak zwany police
screening. Dotyczy to sytuacji, w których UEFA bêdzie pyta³a polsk¹ policjê o to, czy osoba, której zamierza udzieliæ akredytacji, jest czysta, czy zosta³a
sprawdzona i czy policja zgadza siê na udzielenie jej
akredytacji. Pan minister Rapacki powiedzia³ tak:
my tylko odpowiadamy, zgadzamy siê albo nie zgadzamy, mamy zastrze¿enia lub nie mamy zastrze¿eñ. Ale w art. 68d ust. 2 jest zapisane, ¿e stanowisko polskiej policji jest przygotowywane „na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych
prowadzonych przez Policjê lub zbiorach danych
dostêpnych Policji”. Co to oznacza? ¯e je¿eli odmówicie komuœ… Na przyk³ad je¿eli odmówicie mi
akredytacji, to od razu bêdê wiedzia³, ¿e wasza odmowa zosta³a oparta na informacjach, jakie zosta³y
zgromadzone na mój temat. Ju¿ od razu wtedy
wiem, ¿e macie informacjê na mój temat. I póŸniej,
ju¿ po turnieju UEFA, rozpocz¹æ siê mog¹ ró¿nego
rodzaju procedury, kiedy to osoby zainteresowane
bêd¹ domaga³y siê, zgodnie z art. 51 polskiej konstytucji, udostêpnienia tych danych. Miejcie wiêc
œwiadomoœæ, ¿e tego rodzaju sytuacje bêd¹.
I zw³aszcza najistotniejsze dla was, dla policji –
jak powiedzia³em, macie moj¹ pe³n¹ sympatiê, jeœli chodzi o te regulacje – jest to, ¿e odmawiaj¹c
komuœ, przestajecie chroniæ swoj¹ w³asn¹ informacjê, ¿e coœ na jego temat macie. I choæ nie chcecie, ¿eby siê ktoœ o tym dowiedzia³, to jeœli odmówicie mu akredytacji, to tym samym tak¹ informacjê mu przeka¿ecie. Mam nadziejê, ¿e poradzicie sobie operacyjnie z tym problemem i ¿e nie
przysporzy to wam pewnych k³opotów póŸniej, po
zakoñczeniu turnieju UEFA – bo jednak w pewnych sytuacjach wolelibyœcie nie przekazywaæ informacji, ¿e coœ o kimœ ju¿ wiecie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zabranie g³osu Pana Senatora Cimoszewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zacznê o kwestii marginalnej. Moje dzisiejsze
pytanie skierowane do pana ministra Wrony by³o,
¿e tak powiem, przyjazn¹ pi³k¹. Chcia³em tylko
zwróciæ uwagê na to, ¿e, w moim przekonaniu,
tam brakuje precyzji – ale odbi³ pan, jak odbi³.
W zwi¹zku z tym teraz, jeœli zostan¹ przeforsowane te przepisy, wypadnie mi tylko czekaæ na ten
moment, kiedy rz¹d na tym braku precyzji nabije
sobie guza. Ale to mo¿e nie jest najistotniejsze.
Przechodzê do projektu, do proponowanych
zmian. Generalnie oczywiœcie trzeba powiedzieæ,

¿e wszystko, co s³u¿y podniesieniu bezpieczeñstwa imprez masowych, zw³aszcza sportowych,
warte jest poparcia i to chyba nas nie ró¿ni. Wœród
tych propozycji s¹ w³aœnie takie, które w sposób
oczywisty s³u¿¹ podnoszeniu bezpieczeñstwa imprez masowych. S¹ propozycje kontrowersyjne,
jak chocia¿by te rozprawy na odleg³oœæ. W tym
przypadku, w moim przekonaniu, przezornoœæ
raczej sugerowa³aby zastosowanie rozwi¹zania
przejœciowego czy okresowego – z tak czy inaczej
skonstruowan¹ mo¿liwoœci¹ jego przed³u¿enia –
ni¿ wprowadzanie rozwi¹zania sta³ego. Czym innym bowiem jest przed³u¿enie, w przypadku pozytywnych doœwiadczeñ, a czym innym jest wycofywanie siê z czegoœ, co w praktyce mo¿e niedobrze funkcjonowaæ i mo¿e doprowadzaæ do jakichœ
kompromituj¹cych przypadków.
Jest jeszcze ta trzecia propozycja rz¹dowa, dotycz¹ca wprowadzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu na imprezach masowych. W moim przekonaniu, absolutnie nie zas³uguje ona na poparcie.
Jestem temu zdecydowanie przeciwny z trzech
powodów. Po pierwsze, nie widzê ¿adnego istotnego, uzasadnionego spo³ecznego interesu, który
w ten sposób ma byæ zaspokojony. Z ca³¹ sympati¹ dla mojego przyjaciela senatora Bisztygi, ale
to, ¿e ktoœ chce siê napiæ piwa na stadionie, nie
jest spo³ecznym uzasadnionym interesem, który
by³by wart ochrony. Chocia¿ przyznajê, ¿e gotów
by³bym zaakceptowaæ w drodze kompromisu nowelizacjê polegaj¹c¹ na tym, ¿e zakaz zostanie zawieszony w przypadku senatora Bisztygi… (oklaski) …ale obejmie wszystkich pozosta³ych. Tak
wiêc, jak powiadam, nie widzê tu takiego spo³ecznego interesu.
Po drugie, jest to sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem. Powiem szczerze, ¿e gdyby sytuacja wygl¹da³a tak, ¿e oto minister gospodarki opowiada
siê za rozluŸnieniem rygoru zakazu, a minister
odpowiedzialny za sprawy wewnêtrzne jest temu
przeciwny, to wszystko by³oby logiczne. W przypadku zaœ, kiedy s³ucham tutaj ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnêtrzne, który promuje sprzeda¿ alkoholu na imprezach masowych, to nie rozumiem, o co tutaj chodzi. (Oklaski) Jest to kwestia oczywistego, potocznego, powszechnego doœwiadczenia. Mianowicie jest przekonanie, stanowisko czy pogl¹d, ¿e spo¿ywanie
alkoholu zwiêksza ryzyko zachowañ agresywnych, zw³aszcza tam, gdzie jest t³um ludzi.
W zwi¹zku z tym prawdopodobieñstwo jakichœ
zamieszek, bijatyk czy rozrób na takich imprezach – zw³aszcza na imprezach sportowych, które
podnosz¹ poziom emocji i dla których charakterystyczna jest rywalizacja, konfrontacja, walka
symbolizowana przez sportowców, czasami te¿
traktowana dos³ownie przez niektórych ich sympatyków… Po prostu wprowadzenie sprzeda¿y alkoholu w przypadku takich imprez, w moim przekonaniu, gigantycznie zwiêkszy prawdopodo-
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bieñstwo k³opotów. Argument, ¿e w innych krajach to zrobiono i nie jest tam tak Ÿle, jest argumentem bez sensu, poniewa¿ w tym przypadku
bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ ró¿nice kulturowe.
W niektórych krajach ludzie pij¹ alkohol i nie rozrabiaj¹, a w innych krajach gdy w pi¹tek wieczorem albo w sobotê jedziemy sobie szos¹, to musimy uwa¿aæ, ¿eby nie rozjechaæ pijanego. No, tak
to jest. Niestety nale¿ymy do tych krajów, w których kultura picia alkoholu jest na bardzo niskim
poziomie, za to poziom spo¿ycia alkoholu na jednym z najwy¿szych w œwiecie. I nie wolno o tym
zapominaæ. Dlatego to proponowane rozwi¹zanie
jest po prostu sprzeczne z ogólnym doœwiadczeniem i ze zdrowym rozs¹dkiem.
Wreszcie, po trzecie, skoro z proponowan¹ regulacj¹ nie wi¹¿e siê istotny interes spo³eczny,
skoro by³oby to dzia³anie nawet przecz¹ce zdrowemu rozs¹dkowi, to na pytanie, dlaczego mamy
do czynienia z natarczywym domaganiem siê takiej regulacji – natarczywym, bo po raz drugi w tej
kadencji stajemy wobec tej sprawy – niestety, mówiê to bez ¿adnej z³oœliwoœci, nasuwa siê tylko jedna odpowiedŸ: mamy rzeczywiœcie do czynienia
z realizacj¹ interesów lobbystycznych. I jest to realizacja, która kompromituje zarówno rz¹d, bo
rz¹d powinien dbaæ bardziej o interes ogólny,
a nie partykularny, jak i parlament, który jest
zmuszany do odegrania roli maszynki do g³osowania w przypadku takiej regulacji.
Ta izba ju¿ raz swoje stanowisko w tej sprawie
w tej kadencji wyrazi³a! (Oklaski) Szacunek dla tej
izby powinien podpowiadaæ rz¹dowi, ¿e przynajmniej w tej kadencji nie macie pañstwo, powiedzia³bym, moralnego prawa do wystêpowania
z tak¹ propozycj¹. Tymczasem chcecie, jak rozumiem, w drodze zakulisowego przekonywania
niektórych cz³onków tej izby, niejako nacisn¹æ
kolanem i z³amaæ stanowisko izby, a wiêc przeforsowaæ to zezwolenie. To jest po prostu, niestety,
kompromituj¹ce dla praktyki politycznej. I to wyra¿a brak szacunku dla parlamentu.
Przecie¿ wiadomo, ¿e chodzi tu o interes producentów piwa. Dlatego mo¿na by siê tu jeszcze zastanowiæ, jak wielki jest ten interes. Przecie¿ oni
maj¹ ju¿ reklamy na tych stadionach, do tego
prawdopodobnie ich dochody w 99,9% pochodz¹
ze sprzeda¿y alkoholu prowadzonej poza stadionami i nadal tak bêdzie, nawet je¿eli jego sprzeda¿
zostanie na tych stadionach wprowadzona. Czyli
prawdopodobnie chodzi tu o dodatkowy zysk tych
producentów piwa na poziomie kilku milionów
z³otych rocznie w skali kraju. I to dla takiego interesu producentów piwa my mamy zachowywaæ
siê tak, jak siê zachowujemy?! Panie i Panowie
z rz¹du, to jest po prostu niepowa¿ne.
Zwracam siê w tej chwili do kole¿anek i kolegów senatorów z Platformy Obywatelskiej – bo,

11

jak rozumiem, to raczej z pañstwa strony mo¿na
oczekiwaæ poparcia dla tych propozycji rz¹dowych. Zachowajcie tak¿e rozs¹dek polityczny! Do
rozrób na stadionach w sposób oczywisty dojdzie
– to jest tylko kwestia czasu, startu nowego sezonu pi³karskiego czy czegoœ tam. To, ¿e jacyœ chuligani znowu bêd¹ rozrabiali, jest wiêcej ni¿ pewne.
Ale je¿eli wœród nich znajdzie siê po raz kolejny
choæ jeden, który kopnie kamerzystkê na stadionie czy pobije wiceprezydenta Bytomia lub wiceprezydenta jakiegokolwiek innego miasta, i bêdzie to taki pseudokibic, który wczeœniej wypi³ piwo sprzedane za waszym zezwoleniem, to ani
rz¹d, ani formacja, która przeforsuje te przepisy,
nie wykrêci siê w ¿aden sposób odpowiedzialnoœci
politycznej! Minie parê miesiêcy i bêdziecie promowali wycofanie siê z tych przepisów.
Proszê te¿ o zachowanie odrobiny konsekwencji. Kilka miesiêcy temu przeforsowany zosta³ tu
zakaz sprzeda¿y innej substancji uzale¿niaj¹cej.
W moim przekonaniu zosta³ wtedy… No, by³em
wtedy chyba jedynym g³osuj¹cym przeciwko temu zakazowi, bo uwa¿a³em, ¿e regulacja jest po
prostu bezprawna, niekonstytucyjna, a nie dlatego, ¿e by³bym za tymi substancjami uzale¿niaj¹cymi. Jak wiêc zrozumieæ sytuacjê, ¿e rz¹d w jednym przypadku, w odniesieniu do jednych substancji uzale¿niaj¹cych – ryzykuj¹c nawet postêpowanie sprzeczne z konstytucj¹, ryzykuj¹c sprawy o odszkodowania itd. – forsuje kategoryczne
zakazy, a w przypadku innej substancji uzale¿niaj¹cej proponuje, i to w tak skrajnym przypadku, tego typu liberalne rozwi¹zania? Kiedy siê doczekamy tego, ¿e zaproponujecie, by tak¿e
w przedszkolach sprzedawaæ alkohol? Dziêkujê.
(Oklaski)

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja równie¿ mia³em zamiar mówiæ na temat propozycji wprowadzenia sprzeda¿y alkoholu na stadionach, ale mój przedmówca zrobi³ w sposób tak
doskona³y, ¿e niewiele pozosta³o do dodania.
W zwi¹zku z tym skoncentrujê siê na drugim zagadnieniu, które mnie, jako prawnika, praktyka,
bardziej interesuje, mianowicie na propozycji
wprowadzenia odmiejscowionych rozpraw, czyli
rozpraw przebiegaj¹cych poza miejscem, w którym ma swoj¹ siedzibê s¹d, czyli po prostu poza
s¹dem.
Proszê pañstwa, ta propozycja jest bardzo kontrowersyjna i, powiem szczerze, absolutnie nie je-
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stem w stanie jej zaakceptowaæ, przynajmniej dopóki jest w takim brzmieniu, w takiej postaci, jaka
zosta³a nam zaprezentowana.
Chcê przypomnieæ o sprawie kardynalnej
w demokratycznym pañstwie prawnym, mianowicie o prawie oskar¿onego do obrony i do procesu jawnego, czyli publicznego. Doprawdy nie jest
spraw¹ obojêtn¹ to, gdzie taka rozprawa siê odbywa – czy ona siê odbywa w s¹dzie… S¹d jest
uto¿samiany z miejscem sprawowania wymiaru
sprawiedliwoœci, gdzie bezpiecznie czuje siê,
a przynajmniej powinien siê czuæ ka¿dy, kto tam
przybywa – nie tylko œwiadek, ale równie¿ pods¹dny, a wiêc ten, wobec którego s¹d ma wymierzyæ sprawiedliwoœæ – i gdzie istnieje mo¿liwoœæ
kontroli i przebiegu procesu przez publicznoœæ.
Takie s¹ trzy zasady bêd¹ce fundamentem w demokratycznym pañstwie prawnym. W zwi¹zku
z tym gdy zamierza siê wprowadzaæ wyj¹tki od
tych zasad, to musz¹ byæ one w sposób bardzo
szczegó³owy uzasadnione. A ja nie mogê siê zgodziæ z tym, ¿eby powodem stanowienia wyj¹tku
od tych zasad by³o li tylko zapewnienie szybkoœci
rozpoznania sprawy. Owszem, szybkie rozpoznanie sprawy te¿ jest wartoœci¹, o której równie¿
mowa w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, ale te¿ ka¿dy ma prawo do rozpoznania jego sprawy w rozs¹dnym terminie, przy
czym nasze ustawodawstwo mówi, ¿e ma siê to
odbyæ bez nieuzasadnionej zw³oki – dla zapewnieniu tego celu wprowadzono nawet instytucjê wewnêtrznej krajowej skargi na przewlek³oœæ
postêpowania.
Proszê pañstwa, szybkoœæ postêpowania nie
jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. To jest tylko pewien instrument, który ma na celu zapewnienie
sprawiedliwego wyroku. Nie mo¿e on podlegaæ
fetyszyzacji i byæ prawem samym w sobie, prawem, które bêdzie przewa¿a³o nad tym, co jest
zasadnicz¹ wartoœci¹ procesu, a mianowicie
nad uzyskaniem sprawiedliwego wyroku z jednoczesnym zagwarantowaniem oskar¿onemu
prawa do obrony. Dlatego doprawdy nie jest
obojêtne, gdzie to prawo do obrony bêdzie przez
niego wykonywane, czy bêdzie to w miejscu do
tego przeznaczonym, czyli w s¹dzie, czy te¿
gdzieœ w jakiejœ izdebce na stadionie, w otoczeniu ochroniarzy, policjantów i tego wszystkiego,
co oskar¿onemu z jednej strony kojarzy siê
z przemo¿n¹ si³¹ pañstwa, z któr¹ zostaje on
skonfrontowany, a z drugiej strony kojarzy mu
siê z jego bezsilnoœci¹, bo jest on sam, ewentualnie w towarzystwie obroñcy, o ile obroñca w ogóle zdo³a siê przedrzeæ przez t³um kibiców i dotrze
na taka rozprawê.
W zwi¹zku z tym powstaje te¿ pytanie: gdzie taka rozprawa w koñcu ma siê odbywaæ? Czy mamy
dwa miejsca odbywania rozpraw? Bo na to wycho-

dzi. Jedno miejsce to jest s¹d, w którym sêdzia
siedzi przy monitorze z protokolantem i gdzie
ewentualnie jest publicznoœæ, która tam siê pojawi, a drugie miejsce to owa izdebka wydzielona
przy stadionie, gdzie jest pods¹dny i jego obroñca
– bo o publicznoœci raczej trudno tu mówiæ, jako
¿e w¹tpiê, by wprowadzono taki komfort i udostêpniono takie sale, do których bêdzie mo¿liwe
wpuszczenie publicznoœci, by przygl¹da³a siê procesowi.
Dlatego, proszê pañstwa, uwa¿am, ¿e jest tu
potrzebne bardzo rozs¹dne podejœcie i rozwa¿enie, czy warto tê omawian¹ instytucjê wprowadzaæ. Ja zgadzam siê z argumentami, które podnosz¹ projektodawcy, ¿e byæ mo¿e w wielu przypadkach dla samych pods¹dnych by³oby dogodne, aby zostali szybko os¹dzeni, ¿e byæ mo¿e oni
nawet pragn¹ jak najszybciej pozbyæ siê tego balastu, byæ os¹dzonymi – zw³aszcza ¿e zagro¿enia
nie s¹ zbyt powa¿ne – i mieæ, jak to siê mówi, œwiêty spokój. Ale, proszê pañstwa, temu mo¿na zaradziæ w ten sposób, ¿e mo¿na wprowadziæ regulacjê
stanowi¹c¹, i¿ takie odmiejscowione postêpowanie mo¿na prowadziæ za zgod¹ sprawcy. Proszê
bardzo. Stara zasada prawa rzymskiego mówi: volenti non fit iniuria – chc¹cemu nie dzieje siê
krzywda. Je¿eli sprawca zgadza siê na tak¹ procedurê, to niech taka procedura bêdzie wobec niego
zastosowana. Ta propozycja zaœ, która zosta³a
nam przed³o¿ona, nie uzale¿nia od zgody podejrzanego przyjêcia takiego procedowania, tylko
wprowadza to jako zasadê. Co gorsza, wprowadza
j¹ nie czasowo, z uwagi na potrzebê wi¹¿¹c¹ siê
z rozgrywkami pi³karskimi, tylko na sta³e do kodeksu postêpowania karnego jako instytucjê,
która ma funkcjonowaæ ju¿ zawsze. W zwi¹zku
z tym warto by powiedzieæ, co na ten temat uwa¿a
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu. Mo¿na zacz¹æ od tego, ¿e powinien byæ zachowany standard z art. 6 konwencji. Otó¿ trybuna³
wielokrotnie podkreœla³, ¿e szczegó³owych regulacji w tym zakresie konwencja nie przewiduje, pozostawia to woli pañstwa, jednak¿e pañstwo nie
mo¿e za najwy¿sz¹ wartoœæ uznawaæ szybkoœci
postêpowania. I dlatego odstêpstwa od zasady, ¿e
rozprawa powinna siê odbywaæ w s¹dzie, a nie
gdzie indziej, musz¹ byæ precyzyjnie uzasadnione. I, praktycznie bior¹c, jedyne odstêpstwo jest
uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa. Rzeczywiœcie niektóre pañstwa, aczkolwiek dos³ownie
na palcach jednej rêki mo¿na je policzyæ, wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ odmiejscowienia rozprawy,
zw³aszcza kiedy chodzi o s¹dzenie sprawców za
akty zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do mafii
i w zwi¹zku z tym zachodzi potrzeba zapobie¿enia
zagro¿eniu ucieczki takich sprawców w czasie
transportu czy te¿ kontaktowania siê z innymi,
pozostaj¹cymi na wolnoœci cz³onkami mafii. To
jest, praktycznie bior¹c, jedyny powód, który uzasadnia takie rozwi¹zanie, a wiêc wzglêdy bezpie-
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czeñstwa publicznego, a nie wzglêdy szybkoœci
procedowania.
Dlatego ja, proszê pañstwa, zg³aszam poprawkê, któr¹ przedk³adam na piœmie, aby uzale¿niæ
wprowadzenie tego trybu postêpowania od zgody
pods¹dnego, czyli oskar¿onego w tego typu procesach. Proszê o przyjêcie tej poprawki.
Jeœli zaœ chodzi o alkohol, to chcia³bym tylko
w jednym zdaniu skwitowaæ, ¿e nie mo¿na, proszê pañstwa, z jednej strony wprowadzaæ regulacji, które ograniczaj¹ prawa obywatelskie
i czyni¹ cz³owieka podmiotem szerszej inwigilacji ze strony policji – uzasadnia siê to trosk¹
o bezpieczeñstwo – a z drugiej strony wprowadzaæ mo¿liwoœci sprzeda¿y piwa, co wiadomo, ¿e
wygeneruje zachowania bardzo czêsto niekontrolowane, które owemu bezpieczeñstwu zagra¿aj¹. Niestety nie da siê tak zrobiæ, aby zjeœæ ciastko i je zachowaæ, a tak niestety czyni parlament, nara¿aj¹c siê zreszt¹ na zarzut braku powagi. Pan senator Cimoszewicz o tym mówi³, je¿eli ju¿ raz przerabialiœmy tê kwestiê, raz zdecydowaliœmy, zaledwie kilka czy kilkanaœcie miesiêcy temu, ¿e jest to nie do przyjêcia z uwagi na
obecn¹ kulturê spo¿ywania alkoholu w Polsce,
to doprawdy nie rozumiem, dlaczego dr¹¿ymy
ten temat i dlaczego on znowu¿ powraca. Nie
znajdujê innego wyt³umaczenia tego jak jedynie
to, ¿e rz¹d chyba znowu¿ usi³uje rozegraæ sprawê medialnie i przedstawiæ spo³eczeñstwu, jak
bardzo troszczy siê o zachowanie porz¹dku na
stadionach i bezpieczeñstwa publicznoœci,
a z drugiej strony, na zasadzie dawania chleba
i igrzysk, chce zapewniæ spo³eczeñstwu b³ogie
prze¿ywanie meczu, daj¹c równie¿ mo¿liwoœæ
spo¿ywania alkoholu i zajadania kie³basek,
o czym ju¿ dostatecznie d³ugo mówi³ pan senator Bisztyga, w zwi¹zku z czym nie bêdê siê nad
tym elementem rozwodzi³. Chcia³bym przypomnieæ tylko, ¿e rzecz¹ parlamentu nie jest tworzenie ze spo³eczeñstwa szczêœliwego niewolnika,
który przy piwie i kie³basce bêdzie rad, choæby
nawet jego uprawnienia obywatelskie by³y nie
wiadomo jak ograniczane i choæby nie wiadomo
jak by³ inwigilowany przez policjê. Niestety
wszystko do tego zmierza, ca³y œwiat, praktycznie bior¹c, do tego zmierza. Jest walka pewnych
filozofii, pewnych za³o¿eñ antropologicznych co
do tego, kim ma byæ cz³owiek: czy ma byæ jednostk¹ woln¹, niezale¿n¹, czasami maj¹c¹ prawo
do b³¹dzenia, czy te¿ ma byæ zaczipowanym podmiotem, o którym pañstwo wszystko wie i œledzi
ka¿dy jego krok. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piechotê.
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Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zaproponowaæ poprawkê do ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych polegaj¹c¹ na dodaniu po art. 12 art. 12a
w brzmieniu: przepisy ustaw zmienianych w art. 6
i art. 9 pkt 1–3, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2012 r.
Poprawka ta zmierza do tego, aby przepisy
wprowadzone do procedury karnej i postêpowania wykroczeniowego, przepisy dotycz¹ce rozprawy odmiejscowionej mia³y charakter epizodyczny. To pozwoli wypracowaæ lepszy model tego postêpowania i ewentualne póŸniejsze wprowadzenie tej instytucji do systemu prawa procesowego
na zawsze. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jaworski. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Jaworski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo Senatorowie! Szanowni
Pañstwo z ³aw rz¹dowych!
Szczególnie zwracam siê do pana genera³a, pana ministra Rapackiego. Wspó³czujê panu roli,
w jakiej pan tu wystêpuje, jako ¿e batalia o art. 1
pkt 8, o piwo na stadionach toczy³a siê ponad dwa
lata temu. Jak ten czas leci: kilka miesiêcy, kilka
kwarta³ów… to by³o ju¿ ponad dwa lata temu.
I wtedy wykazaliœcie pañstwo jako rz¹d zrozumienie dla tego tematu, odstêpstwa… Wyœmienite
przemówienie pana premiera, pana senatora Cimoszewicza, spokojne, rzeczowe wprowadzi³o tu
zadumê nad tym, czy warto…
Panie Ministrze, proszê bardzo dok³adnie przekazaæ szefostwu, rz¹dowi, panu premierowi jeszcze raz to pytanie. My jako œrodowiska zajmuj¹ce
siê problemem alkoholizmu prosimy, a¿eby zaniechaæ wprowadzenia tego artyku³u, jako ¿e fakty s¹ takie, i¿ jest problem z alkoholem. Problem
z alkoholem wystêpuje szczególnie wœród dzieci
i m³odzie¿y. By³y tutaj niepartyjne, nieklubowe
próby wniesienia ograniczenia reklam. No, szczególnie lobby piwne jest bardzo mocne. Ja sobie
nie wyobra¿am, jak wa¿ne jest dla nich przekroczenie Rubikonu – bêdzie siê sprzedawa³o… Chyba nie chodzi o te kilka milionów dochodu, tylko
o to, ¿e jest siê obywatelem na stadionie, ¿e ten alkohol jest. Tu chyba o to chodzi.
Proszê pañstwa, na zakoñczenie powiem tak:
jakie œrodowiska prosz¹ pana ministra, Panie Ministrze, Panie Generale, pana premiera o to, ¿eby
zaniechaæ tej ustawy? Otó¿ œrodowiska, które zawodowo zajmuj¹ siê zagadnieniem trzeŸwoœci,
œrodowiska naukowe, ba, nawet kibice. Czter-
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dzieœci trzy organizacje w stowarzyszeniu ogólnopolskim kibiców podjê³y uchwa³ê, w której wnosz¹ o to, a¿eby zaniechaæ tych zmian. To jest rzesza ludzi. Ci ludzie widz¹, ¿e niektórzy przekraczaj¹ – nie mówiê o kibolach – granice i wiedz¹, ¿e
nie opanuj¹ swoich rzesz, a tym samym strac¹ na
tym. Ograniczenia itd., to wszystko upada³o. Ponadto ogólnopolskie Stowarzyszenie „TrzeŸwa
Polska” podjê³o uchwa³ê, w której prosi, a¿eby zaniechaæ tego, przewodnicz¹cy zespo³u trzeŸwoœci
z episkopatu osobiœcie prosi³ pana premiera,
marsza³ków, ka¿dego pos³a o to, ¿eby nie wprowadzaæ zmian, a ostatnio – i tu zwracam siê do panów senatorów, którzy wa¿¹ takie dokumenty jak
komunikaty Konferencji Episkopatu Polski,
w których ksiê¿a biskupi podnosz¹ najwa¿niejsze
kwestie – zwróci³ siê wprost z proœb¹, a¿eby nie
wprowadzaæ piwa na stadionach.
Panie Ministrze, naprawdê warto, bo z ró¿nych
stron… Ja ideowo nie uto¿samiam siê z panem
senatorem Cimoszewiczem, ale jestem mu bardzo
wdziêczny. I nadzieja wstêpuje w moje serce, ¿e
Senat jest niezale¿ny, ¿e te g³osy, p³yn¹ce z ró¿nych stron, maj¹ swoj¹ wagê. Bardzo proszê, Panie Ministrze, osobiœcie proszê o to, a¿eby przekazaæ panu premierowi, ¿e nie warto. W bardzo niezrêcznej sytuacji stawiacie te¿ swoich senatorów,
tych z Platformy, osoby, które musz¹ siê tu wypowiadaæ, powiedzmy… Wspó³czujê im. Dziêkujê
serdecznie pañstwu. (Oklaski)

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawodawca powinien byæ logiczny, przewidywalny i konsekwentny. W tej ustawie zabrak³o
mi tych trzech elementów. Je¿eli chodzi o logicznoœæ, to powiem, ¿e brak logiki sprowadza siê
przede wszystkim do wprowadzenia art. 8a, zezwalaj¹cego na sprzeda¿ piwa na stadionach.
Wczeœniej wspomina³em o tym jako sprawozdawca, w tej chwili wyra¿ê swoje osobiste zdanie. Brakuje tutaj pewnej logiki. Wszêdzie przyjmuje siê
i zak³ada, ¿e alkohol jest czynnikiem kryminogennym. Wiedz¹ o tym doskonale funkcjonariusze
Policji, wiadome jest to w s¹dach, wiadome jest to
spo³eczeñstwu. Równie¿ rodziny doœwiadczaj¹
niejednokrotnie tego, ¿e alkohol jest powodem patologii ¿ycia, agresji, brakuje wiêc tu logiki. Wszêdzie podejmuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do

zmniejszenia spo¿ycia alkoholu, tworzy siê specjalne fundusze, a tu akurat dzia³ania id¹ w zupe³nie przeciwnym kierunku, takim, ¿eby udostêpniæ alkohol. I niech siê to stanie na stadionie.
Niech to bêdzie pewnego rodzaju promocj¹ dla tego trunku. PrzyjdŸ na stadion, napijesz siê. Gdzie
indziej te¿ mo¿na siê napiæ. Myœlê, ¿e to idzie akurat w zupe³nie innym kierunku ni¿ wysi³ki, podejmowane równie¿ przez rz¹d, zmierzaj¹ce w kierunku ograniczenia spo¿ycia alkoholu. Brakuje
tu logiki, brakuje konsekwencji. I jak to wygl¹da
na gruncie samej tej ustawy? Nie wolno wnosiæ alkoholu na stadion, nietrzeŸwym nie wolno tam
wchodziæ, nie wolno posiadaæ alkoholu, ale jeœli
go kupisz na stadionie, to proszê bardzo, mo¿esz
go posiadaæ i mo¿esz wypiæ. Brakuje tu logiki,
brakuje konsekwencji. Dlatego te¿ podczas posiedzenia komisji z³o¿y³em tak¹ poprawkê, ¿eby wykreœliæ ten artyku³, który pozostaje w sprzecznoœci z logik¹ i ze spo³ecznymi oczekiwaniami zdecydowanej wiêkszoœci Polaków. A zdecydowana
wiêkszoœæ naszych rodaków uwa¿a, ¿e taka regulacja jest szkodliwa i niepo¿¹dana.
Ustawodawca powinien byæ skuteczny. Ta
uwaga jest przede wszystkim w odniesieniu do
próby wprowadzenia s¹dów odmiejscowionych.
Pomijaj¹c ju¿ wszystkie te aspekty, o których tu
mówili moi przedmówcy, powiem, ¿e wprowadzenie na sta³e tak u³omnego rozwi¹zania rodzi powa¿ny niepokój. I chcê te¿ siê zastanowiæ nad
skutecznoœci¹ tego rozwi¹zania. W moim przekonaniu skutecznoœæ bêdzie zerowa. Przecie¿ wiemy, ¿e je¿eli ktoœ zak³óca porz¹dek publiczny na
stadionie, to z regu³y – dotychczasowe doœwiadczenia to pokazuj¹ – jest to cz³owiek pod wp³ywem
alkoholu. Czy takiego cz³owieka mo¿na s¹dziæ?
Ka¿dy prawnik odpowie, ¿e nie, ¿e jest to niedopuszczalne. NietrzeŸwy nie mo¿e siê stawiaæ przed
s¹dem, bo to uw³acza powadze s¹du, podwa¿a
wiarygodnoœæ czynnoœci procesowych, jest to
wrêcz niedopuszczalne. A zatem po co taki zabieg? Oto tworzy siê jakieœ pomieszczenia, stosuje
siê jakieœ urz¹dzenia, bo bêdziemy wprowadzaæ
tego rodzaju s¹dy. Te przepisy nie zafunkcjonuj¹.
Czy¿by one mia³y tylko pokazywaæ, ¿e oto podjê³o
siê kolejne skuteczne dzia³ania, ¿e bêdzie siê natychmiast s¹dziæ? Nie, jestem zwolennikiem tego,
¿eby w takich sytuacjach, kiedy jest przyzwolenie
spo³eczne na ograniczenie praw i wolnoœci obywatelskich… I tutaj nie kwestionujemy zwiêkszenia
uprawnieñ policji, zmierzaj¹cego w tym kierunku, ¿eby umo¿liwiæ jej w takich sytuacjach zdecydowane dzia³anie i zatrzymywanie wszystkich
tych, którzy zak³ócaj¹ porz¹dek publiczny. I to powinno siê dziaæ natychmiast, od razu, na oczach
wszystkich. Je¿eli ktoœ zak³óca porz¹dek, to jest
wyprowadzany przez policjê ze stadionu. A konsekwencje poniesie jutro. Brakuje konsekwencji
w dzia³aniu. Przecie¿ jeszcze nie tak dawno krytykowaliœcie pañstwo w tej Izbie s¹dy dwudziesto-
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czterogodzinne. Mówiliœcie, ¿e nie mo¿na w tym
trybie s¹dziæ, bo nie ma podstaw do uczciwego,
rzetelnego procesu. A dziœ ustawodawca chce siê
posun¹æ jeszcze o wiele dalej. Nie w ci¹gu dwudziestu czterech godzin, ale natychmiast i na stadionie. W warunkach niedopuszczalnych, o czym
ju¿ wczeœniej wspomnia³em.
Z tych te¿ wzglêdów na posiedzeniu komisji z³o¿y³em równie¿ poprawkê dotycz¹c¹ wykreœlenia
art. 6. Myœlê, ¿e argumentacja przytaczana tutaj,
w tej Izbie, przez moich przedmówców w pe³ni zas³uguje na akceptacjê. Proszê gor¹co, nie dajcie
siê pañstwo ponieœæ chwilowym emocjom, z których potem tak trudno bêdzie siê wyt³umaczyæ
przed spo³eczeñstwem. Dziêkujê. (Oklaski)
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tysiêcy, tak potencjalnie, to jest sto tysiêcy osób
w okolicach Pa³acu Kultury i Nauki. Sto tysiêcy
zgromadzonych osób. Uwa¿am, ¿e powinno byæ
zero tolerancji dla alkoholu w sporcie, na stadionach.
I na koniec taka refleksja. Mamy miesi¹c trzeŸwoœci – sierpieñ. Mam nadziejê, ¿e wielu senatorów, zanim naciœnie przycisk „za”, g³osuj¹c za t¹
ustaw¹, zastanowi siê. Apelujê o to. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Leon Kieres:
Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I proszê o zabranie g³osu pana senatora Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaproszeni Goœcie!
W replice dotycz¹cej tych uwag, które moi
przedmówcy tutaj wyrazili, chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, ¿e pan senator Szewiñski mówi³
o tym, gdzie dopuszczalne jest u¿ywanie alkoholu
na stadionach. Jednak nie wspomnia³ o tym, ¿e
ostatnie mistrzostwa Euro w Austrii i Szwajcarii
odbywa³y siê bez alkoholu. Tam dopuszczalne by³o 0,5%. Dlaczego mamy tutaj zmieniaæ tê sytuacjê i na Euro 2012 – a w Europie i tak jesteœmy postrzegani jako pañstwo pijaków – doprowadzaæ do
sytuacji, ¿e to piwo bêdzie tolerowane?
Senator Bisztyga wspomnia³ o tym, ¿e lubi –
bardzo dobrze, ¿e lubi – wypiæ piwo na stadionie
i ¿e chcia³by móc wypiæ to piwo. Ale czy w ustawie
jest zapisane to, co wyrazi³, ¿e bêdzie ono kosztowa³o 9 z³, 10 z³, ¿e bêdzie taka cena zaporowa? Nie
znalaz³em takiego zapisu. A wiêc kto ustali³by tê
cenê zaporow¹, o której wspomnia³ senator? Czy
przez te dziewiêædziesi¹t minut nie potrafimy obyæ siê bez alkoholu?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Bonifikata senatorska…)
À propos, mog³oby siê nazywaæ i „Senatorskie”,
ale w miêdzyczasie ustaliliœmy tutaj z panem
marsza³kiem, ¿e byæ mo¿e takie piwo nazywa³oby
siê „Stadionowe”. Firmy piwowarskie na pewno
zacieraj¹ ju¿ rêce, bo to nie jest interes, który by
robiono tylko na samym stadionie. Wchodz¹ te¿
w grê tak zwane strefy kibica, a tam jest piêædziesi¹t tysiêcy, sto tysiêcy osób. Wczoraj s³yszeliœmy,
¿e strefa kibica w Warszawie obejmuje sto tysiêcy
osób. A wiêc to nie jest te trzydzieœci, czterdzieœci

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odnoszê siê do wyst¹pienia pana marsza³ka
Cimoszewicza, bo to ono zainspirowa³o mnie do
zareagowania. By³o to bardzo emocjonalne wyst¹pienie, Panie Marsza³ku, nawi¹zuj¹ce do pewnych doœwiadczeñ w relacjach polskiego parlamentu z polskim rz¹dem. Mówi³ pan w pewnym
stopniu o kompromitacji polskiego rz¹du, który
zg³asza ponownie inicjatywê w sprawie sprzeda¿y
alkoholu na stadionach. Nie chcê odnosiæ siê do
historii i oceniaæ, czy rz¹d ma prawo ponawiaæ
swoje inicjatywy, mimo ¿e nie zyska³y one poparcia w parlamencie, czy nie ma takiego prawa.
Gdybyœmy przejrzeli historiê prac polskiego parlamentu, to zobaczylibyœmy, ¿e by³y to rozliczne
przypadki. Rozumiem, ¿e mo¿e ten przypadek jest
nadzwyczajny, jest szczególny i ³atwo tutaj graæ
na emocjach. Problem picia alkoholu, a zw³aszcza
alkoholizmu, kwestia zwalczania alkoholizmu
porusza szczególnie wra¿liw¹ nutê w polskiej duszy. Chcê na kanwie pana wyst¹pienia zapytaæ
przedstawicieli rz¹du – bo trzeba sprawê wyjaœniæ
– czy rz¹d podlega, w jakim zakresie podlega lobbingowi instytucji, które chc¹ wprowadzaæ alkohol na polskie stadiony.
Moje nastêpne pytanie zwi¹zane jest z firm¹
Carlsberg – oficjalnym sponsorem Euro 2012.
Czy organizator… Ale nie jest to polski rz¹d, polski rz¹d nie jest organizatorem tej imprezy, Euro 2012. Organizatorem jest Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej, w zasadzie UEFA, a w jej ramach Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Spó³ka, na czele której stoi,
o ile dobrze pamiêtam, prezes Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, podpisa³a jak¹œ umowê w tym w³aœnie zakresie. Innymi s³owy: czy ta omawiana regulacja nie jest efektem zobowi¹zania przyjêtego
przez organizatora i czy organizator konsultowa³
z polskim rz¹dem tê w³aœnie propozycjê?
Kolejne moje pytanie odnosi siê znowu do firmy Carlsberg. Czytam, ¿e przedstawiciele tej firmy powiedzieli, ¿e wprowadzenie na stadiony
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niskoprocentowego alkoholu, do 3,5%, nie ma
w ogóle ¿adnego sensu, ¿e oni w ogóle takiego piwa nie produkuj¹. O co wiêc my tutaj kruszymy
kopie?
Nastêpna kwestia dotyczy stref kibica. Czy ten
zakaz, który generalnie bêdzie zakazem stadionowym – ale w innym znaczeniu ni¿ dotychczasowy,
bo tym razem chodzi o to, ¿e nie wolno sprzedawaæ alkoholu na stadionie – odnosi siê tak¿e do
sprzedanych ju¿, i to za bardzo du¿e sumy, tak
zwanych miejsc vipowskich?
Nastêpna kwestia te¿ dotyczy stref kibica. Mówiono tutaj o Warszawie, mówi siê te¿ o Placu Solnym we Wroc³awiu, o trzydziestu, czterdziestu tysi¹cach ludzi, którzy bêd¹ w strefach kibica. Czy
i tam bêdzie mo¿na piæ tylko to piwo zawieraj¹ce
do 3,5% alkoholu, czy bêdzie tam zakaz obejmuj¹cy sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej
3,5% alkoholu?
I wreszcie – tu wracam do tego, o czym mówi³
pan marsza³ek Cimoszewicz – chcia³bym spytaæ, czy rzeczywiœcie dok³adnie zbadaliœcie
pañstwo konsekwencje prawne wprowadzenia
tego zakazu. Prawne, nie spo³eczne. Spodziewam siê, ¿e po tym moim wyst¹pieniu, podobnie jak to by³o przy okazji nowelizacji ustawy –
Prawo miêdzynarodowe prywatne, bêdê na portalach internetowych oskar¿any, tym razem
o propagowanie alkoholu podczas miesi¹ca
trzeŸwoœci. Ale có¿, s³owo przeciwko s³owu.
Skoro pad³y tu tak powa¿ne oskar¿enia pod adresem polskiego rz¹du, to niech polski rz¹d
stanie i powie, w jakim zakresie jest poddany
lobbingowi i w jakim zakresie ma œwiadomoœæ,
¿e wprowadzenie omawianego przepisu ³amie
pewne niepisane zwyczaje obowi¹zuj¹ce w relacjach parlamentu z rz¹dem, a tak¿e jest efektem rz¹dowej polityki, jak to siê mówi, rozpijania spo³eczeñstwa. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Gruszka* z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli na piœmie panowie senatorowie:
Kaleta, Gruszka, Cichoñ i Piechota.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków i g³osów w dyskusji?
Pan minister Rapacki. Proszê bardzo.

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Ju¿ wczoraj dosyæ d³ugo udziela³em wyjaœnieñ
na temat alkoholu, ale chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e nie ma ¿adnego lobbingu ze strony browarów czy innych producentów alkoholu. Na etapie tworzenia projektu ustawy nikt z nich nie dotar³ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji i nie s¹dzê, ¿eby trafi³ gdzieœ dalej do
rz¹du.
Kwestia dotycz¹ca mo¿liwoœci podawania alkoholu jest raczej kwesti¹ filozoficznego podejœcia
do tego, czy chcemy daæ ludziom mo¿liwoœæ pewnego wyboru i cywilizowaæ okreœlone zachowania,
wzglêdnie je kontroluj¹c, czy te¿ chcemy udawaæ,
¿e problemu nie ma, zostawiæ go samemu sobie –
niech to wszystko dalej siê toczy tak jak dzisiaj.
Ja nie znam browarów, które produkuj¹ napoje zawieraj¹ce alkohol do 3,5%, piwo zawieraj¹ce
do 3,5% alkoholu. Je¿eli takie rozwi¹zanie zosta³oby zaproponowane w ustawie, to ci, którzy mieliby ochotê produkowaæ takie piwo czy alkohol
o takiej w³aœnie mocy, musieliby je stworzyæ.
A wskazanie granicy 3,5% to decyzja Rady Ministrów podjêta w³aœnie po to, aby nie by³o mo¿liwoœci wprowadzenia siê za pomoc¹ takiego alkoholu
w stan nietrzeŸwoœci.
Kwestia mo¿liwoœci podawania i sprzeda¿y alkoholu dotyczy imprez masowych. I tu warto podkreœliæ, ¿e wszystkich imprez masowych, nie tylko meczy pi³karskich. Na stadionach, co wiadomo
z praktyki, alkohol bêdzie pojawia³ siê zdecydowanie rzadziej, czêœciej pojawia siê on na innych
imprezach masowych, na przyk³ad na do¿ynkach, i jest on tam znacznie mocniejszy. No ale
czasami rzeczywiœcie brakuje konsekwencji
w dzia³aniu – w tym, ¿eby wyci¹gn¹æ konsekwencje prawne w stosunku do tych, którzy ten alkohol
sprzedaj¹.
To Wysoka Izba bêdzie decydowa³a o tym, czy alkohol bêdzie na stadionach, czy nie. Tu jest propozycja dorównania, równie¿ w zakresie pewnych zachowañ, do pewnych standardów obowi¹zuj¹cych
w Europie Zachodniej, czyli tam, gdzie taka mo¿liwoœæ istnieje. Przyjêcie tego to kwestia wyboru.
Przy czym jest tu te¿ umo¿liwiona lepsza kontrola
nad tym, co siê dzieje. Bo choæ oczywiœcie alkohol
nie jest elementem wp³ywaj¹cym na poprawê bezpieczeñstwa, to dziêki takiej formule, jak¹ zaproponowano tutaj – a proponuje siê bardzo precyzyjny monitoring, który u³atwi równie¿ utrzymanie
bezpieczeñstwa na stadionie i na imprezach masowych – poziom bezpieczeñstwa siê nie pogorszy.
Pan minister Wrona mówi³ tutaj dosyæ d³ugo
o rozprawie odmiejscowionej, bo niektórzy pano-
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wie senatorowie ca³y czas podkreœlaj¹ kwestie dotycz¹ce niezachowania zasady dostêpu do obrony
i zasady jawnoœci rozprawy. Te wszystkie zagadnienia by³y d³ugo i precyzyjnie wyjaœniane, tak
¿e jednak zachowane s¹ w tej propozycji wszystkie podstawowe prawa przys³uguj¹ce oskar¿onemu. Przy czym tu te¿ chodzi o stworzenie mo¿liwoœci skorzystania z takiego rozwi¹zania, a tak¿e
o pewien krok w kierunku rozwoju technologii,
które umo¿liwiaj¹ prowadzenie okreœlonych
czynnoœci. Myœlê, ¿e w dalszej perspektywie rozwi¹zanie takie pewnie wejdzie w ¿ycie i bêdzie –
z zachowaniem wszelkich praw osób, których dotyczy – coraz czêœciej wykorzystywane. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1306,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1306A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Œrodowiska, pana senatora
Kazimierza Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czonych komisji sprawozdanie o uchwalonej przez
Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie o zmianie
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary. Nasze sprawozdanie znajduje siê w druku nr 1306A. Po³¹czone komisje
wnosz¹, aby Wysoka Izba przyjê³a tê ustawê bez
poprawek.
Przygotowana przez rz¹d ustawa, któr¹ omawiam w tej chwili, jest wdro¿eniem dyrektywy
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2009/123 przez nowelizacjê ustawy z dnia
16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
Ta ustawa ma na celu zapewnienie efektywniejszych metod zwalczania zanieczyszczania morza
ze statków za pomoc¹ wprowadzenia sankcji karnej za te czyny, rozró¿nienie pomiêdzy powa¿nymi
i nieznacznymi zanieczyszczeniami œrodowiska
morskiego, podniesienie do rangi przestêpstwa
powtarzaj¹cych siê nieznacznych naruszeñ powoduj¹cych powa¿ne zanieczyszczenie, je¿eli te
naruszenia pope³niane s¹ umyœlnie, przez niedbalstwo lub na skutek powa¿nego zaniedbania.
Poniewa¿ w ustawie z dnia 16 marca 1995 r.
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki w art. 4 brak jest definicji „substancji zanieczyszczaj¹cej”, ustawa nasza wprowadza tak¹
definicjê. Test ona zamieszczona w art. 4 pkt 6
ustawy. Ten punkt zawiera definicjê „substancji
zanieczyszczaj¹cych” zbie¿n¹ z definicj¹ zawart¹
w omawianej dyrektywie. Zamieszczenie w ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki definicji „substancji zanieczyszczaj¹cych” pozwoli unikn¹æ
w przysz³oœci w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Równoczeœnie do omawianej ustawy wprowadzono
odpowiedzialnoœæ karn¹, która obejmuje szeroki
kr¹g podmiotów, nie tylko w³aœcicieli statków, ale
ka¿dego, kto mo¿e uzyskaæ korzyœæ na skutek zanieczyszczenia.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na zapis znajduj¹cy
siê w art. 1 pkt 3, który mówi o braku odpowiedzialnoœci przewidzianej w art. 36 ust. 1 lub
art. 37 pkt 4. Osoba, na któr¹ na³o¿ono karê z tytu³u przestêpstw przewidzianych w kodeksie karnym, nie podlega karze administracyjnej przewidzianej w odpowiednich przepisach. To s¹ istotne
elementy tej ustawy.
Na wspólnym posiedzeniu komisji Biuro Legislacyjne podda³o w w¹tpliwoœæ zapis w art. 1 pkt 3,
w którym wymienia siê osobê fizyczn¹ jako osobê,
która nie podlega odpowiedzialnoœci przewidzianej w wymienionych przepisach, je¿eli pope³ni
przestêpstwo, o którym mówiliœmy. Chodzi³o o to,
¿e ta soba fizyczna powinna byæ w wiêkszym stopniu zdefiniowana, dookreœlona. T¹ osob¹ fizyczn¹
mo¿e byæ na przyk³ad kapitan statku, armator,
cz³onek za³ogi itd., a nie osoba fizyczna jako taka.
W toku dyskusji uznaliœmy jednak, ¿e zapis, jaki
w tej ustawie zosta³ umieszczony, jest zapisem
dobrym i najlepiej opisuje przewidziane prawem
sytuacje.
Pojawi³a siê jeszcze jedna w¹tpliwoœæ, która
zwi¹zana by³a z wprowadzeniem pojêæ, które nie
s¹ do koñca zdefiniowane w innych ustawach,
tak¿e w tej. Chodzi o definicje „flory” i „fauny”. Uznaliœmy jednak, ¿e istnieje powszechne zrozumienie tych pojêæ, ¿e wyrazy „flora” i „fauna” powinny
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w tej ustawie pozostaæ i ¿e nie ma potrzeby wprowadzania pojêæ „zwierzêta” i „roœliny”, jak niektórzy wnioskodawcy sugerowali. Jeszcze raz proszê
Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Infrastruktury. Witam pani¹ minister Annê Wypych-Namiotko.
Czy pani minister chcia³aby powiedzieæ coœ na
temat tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bardzo.)
Pani minister podziêkowa³a.
Czy ktoœ ma pytania do dziêkuj¹cej pani minister?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jest jasne.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko: Bardzo siê cieszê, ¿e procedowanie nad tym projektem by³o tak
sprawne. Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt do g³osu siê nie zapisa³.
Dyskusjê zamykam.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie tej ustawy odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Pani Minister, dziêkujê za obecnoœæ z nami
w trakcie omawiania punktu osiemnastego.
Przystêpujemy do rozpatrywania punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1302,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1302A
i 1302B.
Pana senatora Witczaka zapraszam do przedstawienia sprawozdania Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Ustawodawczej.
Rozumiem, ¿e by³o to wspólne posiedzenie. Tak?

Senator Mariusz Witczak:
Tak, Panie Marsza³ku. To by³o wspólne posiedzenie.
Proponowane zmiany w ustawie dotycz¹ zró¿nicowania kompetencji organów upowa¿nionych

do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego,
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W obecnym prawodawstwie jest tak, ¿e tak¹ kompetencjê posiada rada, organ stanowi¹cy poszczególnej
jednostki samorz¹du terytorialnego.
Jest to projekt poselski. Pos³owie uznali, a komisje na wspólnym posiedzeniu zgodzi³y siê ze
stanowiskiem poselskim, ¿e w oczywistych sytuacjach, w których podejmowanie takiej decyzji
przez radê wydaje siê bezzasadne, jak na przyk³ad
œmieræ… Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e rada, mówiê
czysto teoretycznie, mo¿e nie wygasiæ mandatu
osoby, która ju¿ nie ¿yje. A zatem w takich sytuacjach jak œmieræ, prawomocny wyrok… – o prawomocnym wyroku mo¿e za moment – samowolne
zrzeczenie siê mandatu wójta, burmistrza lub radnego czy niezdolnoœæ do pracy, która jest orzeczona zgodnie z przepisami zusowskimi przez komisjê zdrowia, nie ma sensu, by to rada decydowa³a. To przecie¿ przed³u¿a procedury, bo rada
ma miesi¹c na wydanie takiej decyzjê, a jeœli jej
nie podejmie albo podejmie j¹ niezgodnie z logik¹,
to pojawia siê kompetencja wojewody dotycz¹ca
wydania decyzji zastêpczej, zarz¹dzenia zastêpczego. Ta procedura mo¿e trwaæ kolejny miesi¹c,
bo wojewoda bêdzie wzywa³ radê, prosi³ o podjêcie
decyzji. Zawsze, w ka¿dej sytuacji, jest te¿ oczywiœcie mo¿liwoœæ odwo³ywania siê od tej decyzji do
s¹du administracyjnego. Uznaliœmy, ¿e warto by³oby, aby w takich sytuacjach to komisarz wyborczy w ci¹gu czternasty dni stwierdza³ wygaœniêcie
mandatu w formie postanowienia. Oczywiœcie zawsze bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ odwo³ania siê do
poszczególnych instancji s¹dów administracyjnych. Procedura zostanie przyspieszona i bêdzie
bardziej logiczna, bo chodzi o sytuacje w konsekwencji których i tak zawsze doprowadza siê do
wygaœniêcia mandatu. To jest taki katalog zdarzeñ.
Teraz kilka s³ów o prawomocnych wyrokach
i o pozbawieniu praw publicznych. Sejm nie
wprowadzi³ zasady, która w takim przypadku dawa³aby kompetencjê do wygaszania mandatu komisarzowi, ale po³¹czone komisje uzna³y, ¿e to
tak¿e jest sytuacja, w której rada nie powinna byæ
trzeci¹ instancj¹ i decydowaæ, czy s¹d w prawomocnym wyroku – bo mówimy oczywiœcie o prawomocnym wyroku – mia³ racjê, czy nie mia³ racji.
Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, a takie maj¹
miejsce w praktyce samorz¹dowej, ¿e na przyk³ad
wójt, który… Jeœli zosta³ wójtem, to najczêœciej
nale¿y do klubu, który ma wiêkszoœæ w radach.
I bardzo czêsto jest tak, ¿e radni wobec tego prawomocnego wyroku nie decyduj¹ siê na wygaszenie jego mandatu. I ca³a procedura siê wyd³u¿a,
ona mo¿e trwaæ rok, dwa lata, bo pojawiaj¹ siê odwo³ania, monity do rady, ¿eby ona wygasi³a mandat itp. My uznaliœmy, ¿e w tej oczywistej sytuacji,
w której nie nale¿y poprawiaæ s¹du, równie¿ komisarz bêdzie w formie postanowienia wygasza³

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
(senator M. Witczak)
mandat. Przy czym tej osobie, jeszcze raz podkreœlê, bêdzie przys³ugiwa³o prawo do odwo³ywania siê do poszczególnych instancji s¹dów administracyjnych. To tyle, Panie Marsza³ku, je¿eli
idzie o kwestie merytoryczne.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A jak wygl¹da³o g³osowanie?)
Komisja popar³a zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ te
zmiany. Prosimy Wysok¹ Izbê o podzielenie pogl¹dów po³¹czonych komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Leszek Piechota.
Panie Senatorze, proszê o przedstawienie sprawozdania.
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we przepisy mia³y zastosowanie dopiero od nastêpnej kadencji organów stanowi¹cych jednostek
samorz¹du terytorialnego i wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast. Przepis ten mówi jednak
o ustawach zmienionych w art. 2–4, o ustawach
samorz¹dowych, a nie mówi o kodeksie wyborczym zmienianym w art. 1 nowelizacji. Dotyczy
ona jedynie kadencji organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego i kadencji wójtów, a nie dotyczy kadencji burmistrzów i prezydentów. Tym samym zgodnie z art. 6 wejdzie ona
w ¿ycie dopiero po up³ywie czternastu dni od dnia
og³oszenia. Mog³oby zatem powstaæ wra¿enie luki
prawnej, zanim nowe przepisy zast¹pi³by stare.
W tej sytuacji bêdzie je mo¿na stosowaæ dopiero
w kolejnej kadencji.
Wysoka Izbo! Cel i przedmiot ustawy przedstawi³ ju¿ mój szanowny przedmówca. Komisja rekomenduje, jak wczeœniej wspomnia³em, poparcie
omawianej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przedk³adam sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z prac nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw.
Marsza³ek Senatu dnia 29 lipca 2011 r. skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na
posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2011 r. komisja
wnosi, aby Wysoki Senat uchwali³ za³¹czony projekt uchwa³y, i rekomenduje kilka poprawek
o charakterze merytorycznym.
Poprawka pierwsza dotyczy nadania nowego
brzmienia w art. 1 w pkcie 7 w lit. c §3. Otrzyma³by on nastêpuj¹ce brzmienie: „uchwa³ê rady
o wygaœniêciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w §1 pkt 1, 2, 4 i 5, dorêcza siê niezw³ocznie zainteresowanemu i przesy³a wojewodzie
oraz komisarzowi wyborczemu”. Uzasadnieniem
wprowadzenia tej poprawki jest fakt, ¿e kodeks
wyborczy nie zawiera doraŸnego przepisu przewiduj¹cego dorêczenie wójtowi uchwa³y rady o wygaœniêciu mandatu, analogicznie do art. 383 §4
dotycz¹cego radnego. Celowe wydaje siê zatem
uzupe³nienie nowelizowanego art. 492 §3.
Kolejna poprawka nadawa³aby nowe brzmienie
art. 5. Otrzyma³by on takie brzmienie: „je¿eli przyczyna wygaœniêcia mandatu radnego organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego
lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyst¹pi³a przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, do
stwierdzenia wygaœniêcia mandatu stosuje siê
przepisy dotychczasowe”. Jak siê domniemuje,
celem art. 5 w wersji zaproponowanej przez Sejm
opiniowanej ustawy jest spowodowanie, aby no-

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Witczak chce uzupe³niæ swoje
sprawozdanie.
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê bardzo.
Ja chcê tylko uzupe³niæ. Chcê powiedzieæ, ¿e
myœmy przyjêli poprawki, o których mówi³ przed
chwil¹ sprawozdawca, mój szanowny kolega, pan
senator, ale maj¹ one w zasadzie charakter legislacyjno-doprecyzowuj¹cy, one nie do koñca maj¹
charakter merytoryczny. Ró¿nica miêdzy naszymi sprawozdaniami polega na tym, ¿e myœmy rozszerzyli katalog, w którym komisarz w formie postanowienia wygasza mandat, o wyroki uprawomocnione oraz o przepisy, które wynikaj¹ z zasad
zwi¹zanych z pozbawieniem praw publicznych.
One oczywiœcie te¿ maj¹ konsekwencje czy s¹ powi¹zane z prawomocnymi wyrokami. Taka jest ta
drobna ró¿nica.
Bêdziemy prosili Wysok¹ Izbê, ¿eby przychyli³a
siê do tego rozwi¹zania. My je przedyskutowaliœmy i, co jeszcze raz podkreœlê, uznajemy, ¿e nie
ma powodów, by rada gminy by³a trzeci¹ instancj¹ w procesie podejmowania decyzji – w pewnym
sensie, mówiê tak oczywiœcie w uproszczeniu – by
by³a w procesie s¹dowym trzeci¹ instancj¹ i decydowa³a o tym, czy mo¿na wygasiæ mandat, czy nie,
skoro mamy takie zasady. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawozdawców? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.

20

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)
Witam pana ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, pana Zbigniewa Sosnowskiego,
tudzie¿ pana prezesa Pañstwowej Komisji Wyborczej, pana ministra Kazimierza Czaplickiego.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, chcia³bym bardzo serdecznie
podziêkowaæ panom senatorom sprawozdawcom
za rzeczowe, rzetelne i sprawne przekazanie informacji o projekcie ustawy, a Wysok¹ Izbê
chcia³bym prosiæ o przyjêcie ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zapomnia³em dodaæ, ¿e to by³ poselski projekt
ustawy.
Teraz pytania do panów ministrów.
Proszê bardzo. Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie?
Pan senator Gorczyca.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Czy rozwi¹zania, które obowi¹zywa³y do tej pory, stanowi³y jakiœ problem? Pytam, poniewa¿ znam taki
przypadek, ¿e s¹d powiadomi³ o karze jednego
z samorz¹dowców wojewodê i wojewoda przez
wiele miesiêcy przetrzymywa³ tê informacjê, nie
informowa³ rady, wiêc rada nie odwo³a³a tego samorz¹dowca. Czy takich przypadków jak ten,
o którym mówiê, bo ten zosta³ ju¿ sprawdzony,
by³o w przesz³oœci wiêcej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo. Pan minister czy pan kierownik
krajowego biura?
Proszê bardzo, pan Kazimierz Czaplicki.

Kierownik
Krajowego Biura Wyborczego
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie w kadencjach organów samorz¹dowych zdarza³o siê, ¿e z przyczyn oczywistych
rada nie wygasza³a mandatu radnego, chocia¿ na
przyk³ad by³ prawomocny wyrok s¹dowy. Orga-

nem, który powinien w tym momencie zadzia³aæ,
by³ wojewoda, który sprawuje na podstawie ustawy samorz¹dowej czy ustrojowej nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du. Powinien on wezwaæ radê do
usuniêcia tej wady, czyli do podjêcia uchwa³y o wygaœniêciu mandatu w ci¹gu miesi¹ca. Je¿eli rada
tego nie uczyni³a, wydawa³ on zarz¹dzenie zastêpcze. Niestety, my równie¿ odnotowaliœmy przypadki, choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e raczej nieliczne, gdy
tego rodzaju dzia³ania nie mia³y miejsca lub wojewoda wezwa³ do usuniêcia wady, czyli wezwa³ radê
do podjêcia uchwa³y, rada nie podjê³a uchwa³y,
czyli nie wype³ni³a podstawowego obowi¹zku,
a wojewoda zaniecha³ dalszych dzia³añ.
St¹d propozycje, na które Pañstwowa Komisja
Wyborcza przysta³a, które zaopiniowa³a pozytywnie, uznaj¹c, ¿e w³¹czenie komisarza wyborczego jako organu sprawuj¹cego nadzór nad prawem
wyborczym jest jednym z elementów procedury
usprawniania funkcjonowania samorz¹dów. Jeœli pañstwo pozwol¹, to przypomnê, ¿e komisarz
wyborczy obecnie w sytuacji, gdy rada na przyk³ad nie zwo³uje sesji w celu przyjêcia œlubowania
od wójta, mo¿e takie œlubowanie od wójta przyj¹æ.
To jest ten element, który wed³ug nas usprawni
prace samorz¹du i doprowadzi w gruncie rzeczy
do dzia³añ sk³adu rady, ale tak¿e organów samorz¹dowych w zgodnoœci z prawem.
Jeœli pan marsza³ek i pañstwo pozwol¹, skoro
jestem ju¿ przy g³osie, to chcia³bym zasygnalizowaæ pewien problem, który w tej chwili siê tu
jawi z uwagi na ró¿ne sytuacje prawne. Otó¿,
gdyby przyj¹æ – a z tego, co rozumiem, taka jest
intencja Wysokiej Izby – ¿e te przepisy o wygaszaniu mandatów radnego lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta mia³yby zastosowanie
ju¿ w obecnej kadencji, czyli wesz³yby w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia, to
bêdziemy mieli tak¹ oto sytuacjê, ¿e wybory
uzupe³niaj¹ce przedterminowe do rad, a tak¿e
wybory przedterminowe wójta, burmistrza bêd¹
siê odbywa³y w zwi¹zku z ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ kodeks wyborczy na podstawie przepisu
obowi¹zuj¹cej jeszcze ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
tak¿e ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta.
W odniesieniu do radnego lub wójta wybranego
na podstawie przepisów ordynacji samorz¹dowych, umownie to nazwijmy, w sytuacji gdy bêdzie koniecznoœæ wygaszenia tego mandatu,
podstaw¹ prawn¹ bêd¹ przepisy kodeksu wyborczego. Mamy zatem dwa re¿imy prawne reguluj¹ce te kwestie.
Intencj¹ Sejmu, z tego, co mi wiadomo, by³o,
¿eby wszystkie przepisy, nie tylko zwi¹zane
z przeprowadzeniem samych wyborów, w tym g³osowania, ale tak¿e z uzupe³nianiem sk³adów rady, w tym wypadku wygaœniêciem mandatu radnego czy wójta, mia³y zastosowanie dopiero od
nowej kadencji.

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
(kierownik K. Czaplicki)
I jeszcze jeden element, jeœli wolno. Otó¿
w ustawie z 28 lipca uchwalonej przez Sejm dokonuje siê zmiany w art. 387 w §1 i 2, a dotyczy to
mianowicie takiej sytuacji: w przypadku wygaœniêcia mandatu radnego – i tu pozwol¹ pañstwo,
¿e zacytujê z ustawy – „wybranego w okrêgu wyborczym dla wyboru rady w mieœcie na prawach
powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia
o wst¹pieniu na jego miejsce”. Problem polega na
tym, ¿e ten przepis ma zastosowanie w sytuacji,
gdy wejd¹ w ¿ycie okrêgi jednomandatowe w wyborach do rad gmin, z wyj¹tkiem wyborów radnych w mieœcie na prawach powiatu. A zatem
tak naprawdê powstanie sytuacja domniemania
lub niedookreœlenia, kto w tym czasie mia³by wygaszaæ mandaty radnego we wszystkich innych
radach gmin i kto mia³by stwierdzaæ wst¹pienie
nastêpnego kandydata. A wiêc to s¹ problemy,
które naszym zdaniem… Bardzo byœmy prosili,
¿eby Wysoka Izba zechcia³a je wzi¹æ pod uwagê
w trakcie uchwalania tego konkretnego przepisu,
który spowoduje, ¿e nowe przepisy o wygaszaniu
mandatu radnego wesz³yby w ¿ycie ju¿ w obecnej
kadencji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pan senator Witczak chcia³by
zadaæ pytanie panu ministrowi.
Proszê bardzo, pytanie do szefa…
(Senator Mariusz Witczak: Nie tyle chcia³bym
zadaæ pytanie, ile, jako sprawozdawca, chcia³bym
uzupe³niæ… Ale rozumiem, ¿e ju¿ teraz…)
Nie, to ju¿ w dyskusji. Nie zmieniamy scenariusza.
(Senator Mariusz Witczak: Dobrze, dziêkujê
bardzo.)
W takim razie, Panie Ministrze…
Czy s¹ pytania do panów ministrów?
Skoro nie ma, to otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e do g³osu zapisali siê pan senator
Ortyl i pan senator Witczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcê przypomnieæ, ¿e problem wygaszania
mandatu by³ tak¿e przedmiotem regulacji inicjatywy senackiej do ordynacji wyborczej w tej sprawie, ale w zwi¹zku z pracami nad kodeksem wyborczym te dwie inicjatywy siê zla³y i do kodeksu
wyborczego trafi³a regulacja powoduj¹ca, ¿e…
zwieraj¹ca przepis, który trochê przyspiesza³,
skraca³ terminy, w jakich wojewoda musi reagowaæ w przypadku niepodjêcia uchwa³y przez radê,
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a tak¿e, jeœli chodzi o termin wydania zarz¹dzenia
zastêpczego, w przypadku dalszego braku stosownej reakcji rady.
Myœlê, ¿e ten przepis, o którym dzisiaj mówimy,
na pewno w jakiœ sposób to usprawni, ale w moim
odczuciu zosta³ on przyjêty troszkê pospiesznie,
dlatego ¿e jeszcze nie sprawdzono, jak w praktyce
bêdzie stosowany przepis skracaj¹cy terminy
w odniesieniu i do rady, i do wojewody, i do wezwania rady do podjêcia uchwa³y czy termin skrócony w odniesieniu do wydania zarz¹dzenia zastêpczego.
Trzeba przyznaæ, ¿e problemy, które dotycz¹
obszaru zwi¹zanego z wygaszaniem mandatu, s¹
problemami zahaczaj¹cymi w pewnym zakresie
o sprawy polityczne, a tego oczywiœcie wszyscy
chcieliby unikn¹æ. St¹d myœlê, ¿e te inicjatywy,
które pojawiaj¹ siê tu w celu usprawnienia…
Oczywiœcie tym siê kieruj¹ ustawodawcy czy inicjuj¹cy poprawki. Jeszcze raz podkreœlê, ¿e sprawne dzia³anie wojewody i mo¿liwoœæ wydania zarz¹dzenia zastêpczego mog³yby znacznie usprawniæ oraz zmobilizowaæ, w³aœnie za pomoc¹ przyk³adu, poszczególne rady, które musia³yby podj¹æ
takie uchwa³y. I byæ mo¿e ten przepis by³by niepotrzebny.
Zosta³ tutaj wprowadzony niejako drugi tryb do
czynnoœci wygaszania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dostaniemy takie prawo, które ma system choinkowy. No, zobaczmy, jak to bêdzie funkcjonowa³o.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Wysoka Izbo!
Byliœmy œwiadomi tego, o czym przed chwil¹
mówi³ pan minister Czaplicki, czyli tego, ¿e przez
krótki czas w pewnym sensie – powtarzam: w pewnym sensie – bêd¹ dwa re¿imy prawne. Po tym,
jak Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ wyrok, mamy
taki oto stan rzeczy. Kodeks wyborczy nie bêdzie
dzia³a³ od nastêpnej kadencji samorz¹dowej, bêdzie dotyczy³ obecnej kadencji samorz¹dowej,
a wybory przedterminowe, o których tutaj mowa,
zgodnie z kodeksem – Trybuna³ siê na ten temat
nie wypowiada³ – bêd¹ organizowane na starych
zasadach, czyli na zasadach obowi¹zuj¹cych
przed wejœciem kodeksu wyborczego w ¿ycie. My
jednak nie widzimy problemu w tym okresie przejœciowym, nie widzimy problemu w tym, ¿e mandat bêdzie wygaszany na nowych zasadach, a wybory przedterminowe bêd¹ rozpisywane na starych. Dlaczego? Dlatego ¿e na przyk³ad nie ma jeszcze podzia³ów na okrêgi jednomandatowe,
a myœmy we wszystkich gminach, z pominiêciem
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tych, które maj¹ status miasta na prawach powiatu, zdecydowali siê na okrêgi jednomandatowe. Czyli wybory przedterminowe na radnego
w tych gminach odbêd¹ siê na starych zasadach.
A w przypadku okrêgów wielomandatowych kolejna osoba bêdzie obejmowa³a mandat postanowieniem komisarza. I tutaj nie widzimy zagro¿enia. W konsultacji z panem dyrektorem Biura Legislacyjnego zastanowimy siê nad tym problemem, byæ mo¿e bêdzie warto jeszcze jak¹œ nowelê
w przysz³oœci…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bêdzie jeszcze wspólne posiedzenie komisji, bo musicie uzgodniæ wnioski.)
Tak, ale powiem szczerze, ¿e nie widzimy…
Odniosê siê tutaj do wypowiedzi pana senatora
Gorczycy, bardzo trafnej, która zmotywowa³a nas
do tych zmian. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e w sytuacjach, w których – jeszcze raz to podkreœlê – rada
nie powinna decydowaæ, bo i tak jej decyzja jest
bezpodstawna, czyli na przyk³ad w przypadku
œmierci, prawomocnego wyroku, zrzeczenia siê
mandatu, wprowadzamy procedury zwi¹zane
z wydaniem decyzji zastêpczej mog¹ce trwaæ bardzo d³ugo. I historia zna takie przypadki – chcê to
pañstwu powiedzieæ, korzystaj¹c z tego, ¿e jest
dyskusja – ¿e w poprzednich latach wójtowie czy
burmistrzowie z prawomocnym wyrokiem byli
w stanie odbyæ prawie ca³¹ kadencjê, bo na przyk³ad problem zaistnia³ na pocz¹tku kadencji,
a proces wygaszania mandatu trwa³ trzy lata. Nasza historia, i to wcale nie taka odleg³a, zna takie
przypadki. Ju¿ dzisiaj mamy takie sygna³y, ¿e niektóre procedury trwaj¹ rok. S¹ w Polsce takie gminy, gdzie ta procedura trwa bardzo d³ugo, bo spryt
prawniczy, odwo³ania… Taka procedura w bardzo
oczywistych sytuacjach, na przyk³ad kiedy jest
prawomocny wyrok, powoduje wyd³u¿enie tego
procesu. Tak ¿e nadanie komisarzowi takich kompetencji wydaje siê bardzo logiczne. Nie ograniczamy tutaj praw obywatelskich osób, które odbior¹
postanowienie komisarza o wygaœniêciu mandatu, bo one bêd¹ mog³y odwo³ywaæ siê do wszystkich instancji s¹dów administracyjnych. My tylko
przyspieszymy ten pierwszy etap, który mo¿e
trwaæ dwa, trzy miesi¹ce, a gdyby teoretycznie wojewoda by³ opiesza³y – nawet rok i d³u¿ej. Dziêkujê
bardzo.

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

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

Nie przyjmujê t³umaczeñ poczynionych przed
chwileczk¹ przez sprawozdawcê senatora Witczaka. Bardziej sk³onny jestem przychyliæ siê do
uwag, które us³yszeliœmy z ust pana ministra
Czaplickiego. Dlatego, w celu umo¿liwienia komisji przedyskutowania tego tematu ponownie,
sk³adam poprawkê, która spowoduje szersz¹ dyskusjê na forum komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W art. 5 zmienia siê „2–4” na „1–4”. Rozumiem,
¿e to jest w toku dyskusji.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców
zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e pan senator Jurcewicz z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³
w tej chwili pan senator Gruszka.
Poniewa¿ komisje przedstawi³y odmienne
wnioski oraz zosta³ zg³oszony wniosek o charakterze legislacyjnym, to nie bêdê teraz prosi³ pana
ministra o komentarz do tego wniosku, tylko poroszê komisje o zorganizowanie wspólnego posiedzenie i przedstawienie sprawozdania.
G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Bardzo dziêkujê panom ministrom.
Koñczê omawianie punktu trzeciego porz¹dku
obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1296,
a sprawozdania komisji w druku nr 1296A poprawionym. Nie wiem, kto go poprawia³ i dlaczego, ale
pan senator Piotrowicz bêdzie ³askaw…
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan minister Rapacki znowu jest z nami. Mam
nadziejê, ¿e tylko raz, a nie trzy razy, jak w przypadku ostatniej ustawy…
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w dniu 29 lipca 2011 r. rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm w dniu 15 lipca 2011 r. ustawê
o zmianie ustawy o Policji.
Ustawa zmierza do okreœlenia warunków, jakie
powinna spe³niaæ osoba kandyduj¹ca do pe³nienia
s³u¿by w Policji oraz reguluje podstawowe zagadnienia dotycz¹ce postêpowania kwalifikacyjnego
przeprowadzanego dla kandydatów do s³u¿by.

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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Nowelizacja dotyczy art. 25 ustawy o Policji.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ zmiany, która zainicjowa³a wprowadzenie wszystkich pozosta³ych
zmian, by³ istniej¹cy dotychczas wymóg
spe³niania przez kandydata warunku niekaralnoœci. Przez „niekaralnoœæ” rozumie siê zarówno brak skazania za przestêpstwo, jak i brak
ukarania za wykroczenie. Przepis sformu³owany w ten sposób wyklucza³ mo¿liwoœæ przyjêcia
do s³u¿by w Policji wartoœciowych kandydatów,
którzy wskutek pope³nienia jakiegokolwiek wykroczenia eliminowali siê z uczestniczenia w naborze. Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza wiêc
nowe rozwi¹zanie, które stanowi, ¿e osoba kandyduj¹ca do s³u¿by w Policji nie mo¿e byæ skazana prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe.
Du¿¹ czêœæ nowelizacji stanowi¹ przepisy
rozszerzaj¹ce treœæ art. 25, które reguluj¹
w drodze ustawy zasady przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjnego, okreœlaj¹ jego
cele oraz ustanawiaj¹ preferencje i predyspozycje kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie
do s³u¿by w Policji. Przeniesienie tych przepisów z rozporz¹dzenia do ustawy jest wynikiem
wniosku z dnia 22 marca 2010 r. skierowanego
przez rzecznika praw obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyjnego, w którym to wniosku
rzecznik wnosi³ o stwierdzenie niezgodnoœci
art. 25 ust. 3 ustawy o Policji z art. 92 ust. 1
konstytucji. Wspomniany zapis ustawy o Policji zawiera³ upowa¿nienie dla ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych do okreœlenia
w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owych zasad
prowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego
wobec osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do
s³u¿by. Uznaj¹c racje rzecznika praw obywatelskich i wychodz¹c im naprzeciw, Sejm uchwali³
nowe brzmienie art. 25 ustawy o Policji, w którym okreœla osiem etapów postêpowania kwalifikacyjnego, podmioty uprawnione do prowadzenia tego postêpowania, przyczyny odmowy
poddania kandydata postêpowaniu kwalifikacyjnemu albo odst¹pienia od prowadzenia postêpowania. Zmieniany przepis w art. 25 ust. 7
zawiera upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia, ponadto w tym ust. 7 s¹ szczegó³owe
wytyczne dotycz¹ce treœci przysz³ego rozporz¹dzenia.
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji po swoim posiedzeniu proponuje Wysokiej
Izbie przyjêcie szeœciu poprawek.
Pierwsza poprawka jest poprawk¹ merytoryczn¹, zg³oszon¹ przez cz³onków komisji. Poprawka ta idzie dalej, ni¿ poszed³ Sejm w kwestii
uprzedniej karalnoœci kandydata do s³u¿by
w Policji. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em,
w wersji przyjêtej przez Sejm o przyjêcie do s³u¿-
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by w Policji nie mog³y ubiegaæ siê osoby, które
by³y karane za przestêpstwo lub przestêpstwo
skarbowe. Komisja uzna³a, ¿e jakkolwiek jest to
postêp, krok we w³aœciwym kierunku, to jeszcze
jest on niewystarczaj¹cy. Komisja stwierdzi³a
wiêc, ¿e o przyjêcie do s³u¿by w Policji nie bêd¹
mogli ubiegaæ siê kandydaci, którzy byli karani
za œcigane z oskar¿enia publicznego przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe. Chcieliœmy w ten sposób wyeliminowaæ
takie sytuacje, ¿e oto ktoœ, kto w sposób nieumyœlny dopuœci³ siê na przyk³ad przestêpstwa
skarbowego, nie bêdzie móg³ ju¿ ubiegaæ siê
o przyjêcie do s³u¿by, albo ¿e ktoœ, komu zdarzy³o siê nieumyœlnie pope³niæ inne przestêpstwo,
nie bêdzie móg³ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by
w Policji. Wœród takich nieumyœlnych przestêpstw, które najczêœciej mog¹ siê cz³owiekowi
przytrafiæ, jest chocia¿by spowodowanie wypadku drogowego. Skutki tego mog¹ byæ niewielkie, niewielkie zawinienie, ale ju¿ bardzo
niewielki wyrok mo¿e spowodowaæ, ¿e cz³owiek
wartoœciowy nie bêdzie móg³ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji.
To samo dotyczy równie¿ sprawy zwolnieñ –
takie osoby nie bêd¹ mog³y byæ z takich powodów zwalniane z Policji. Znamy przecie¿ przypadek, ¿e doœwiadczony policjant, zas³u¿ony
w s³u¿bie, z powodu chwilowej nieuwagi dopuœci³ siê nieumyœlnego wypadku drogowego
i niestety poniós³ konsekwencje dalej id¹ce ni¿
ka¿dy inny obywatel, bo utraci³ prawo do wykonywania zawodu. On poniós³ konsekwencje,
i to nie tylko nie takie jak wszyscy pozostali
obywatele, ale jednoczeœnie, mo¿e nawet
przede wszystkim, pewne straty ponios³a s³u¿ba. I to s³u¿ba w takich sytuacjach czêsto traci
wartoœciowego cz³owieka. Dlatego w³aœnie
w tym zakresie komisja posz³a nieco dalej.
Pozosta³e poprawki s¹ poprawkami o charakterze czysto legislacyjnym, doprecyzowuj¹cym
i jêzykowym.
Komisja proponuje przyjêcie ustawy wraz ze
wszystkimi szeœcioma poprawkami. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy?
Proszê nie uciekaæ… Ale nie ma pytañ, s¹ oklaski, wiêc mo¿e pan usi¹œæ, Panie Senatorze.
Ustawa by³a projektem komisji sejmowej. Rz¹d
reprezentuje minister spraw wewnêtrznych i administracji. Witam jeszcze raz pana ministra Rapackiego.
Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ na
temat tej¿e ustawy?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Chcia³bym powiedzieæ tylko, ¿e popieramy projekt ustawy z poprawkami komisji praw cz³owieka.
Je¿eli s¹ pytania, to jestem do dyspozycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ju¿ widzê… Rozumiem, ¿e pan senator Jurcewicz chce zadaæ pytanie. Czy s¹ jeszcze inni chêtni? Pan senator Dajczak.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, na mównicê.
A pana senatora Jurcewicza proszê o zadanie
pytania. Pan minister, przechodz¹c, bêdzie wys³uchiwa³ pytania.
Proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. W sprawozdaniu przedstawionym przez senatora sprawozdawcê us³ysza³em, ¿e nabór jest oœmioetapowy.
Czy to jest… Z czego wynika tyle – je¿eli dobrze
zrozumia³em tê wypowiedŸ – etapów?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I senator Dajczak zadaje pytanie. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym panu ministrowi zadaæ pytanie tak
jakby przy okazji tej ustawy, bo mo¿e niekoniecznie jest ono mocno z ni¹ zwi¹zane. Tematem policji trochê siê interesujê i mia³em okazjê chyba
dwa lata temu rozmawiaæ z panem ministrem na
temat, nazwijmy to, awansów w policji. By³ taki
moment, ¿e by³o dosyæ du¿o kontrowersji, jakiegoœ zamieszania wokó³ egzaminów, które odbywa³y siê w szkole w Szczytnie. I na ten temat te¿
rozmawia³em z panem ministrem. Wtedy pan minister mówi³, ¿e szykuje siê jakaœ du¿a zmiana
ustawy o Policji, ¿e egzaminy bêd¹ w jakiejœ innej
formule, ¿e nie bêdzie egzaminu oficerskiego, który wzbudza³ tyle ró¿nych kontrowersji… Czy coœ
w tej kwestii siê dzieje? Bo policjanci dopytuj¹
o sprawy z tym zwi¹zane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Rzeczywiœcie postêpowanie kwalifikacyjne
sk³ada siê w³aœnie z oœmiu etapów. Po pierwsze, jest z³o¿enie podania o przyjêcie do s³u¿by, kwestionariusza osobowego, dokumentów
stwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie
i kwalifikacje. Nastêpny etap to jest test wiedzy, test sprawnoœci fizycznej, póŸniej test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, wreszcie jest ustalenie zdolnoœci fizycznej i psychicznej do s³u¿by. Kolejny etap to sprawdzenie
w ewidencjach, rejestrach, kartotekach prawdziwoœci danych, które zosta³y podane we
wszystkich dokumentach. I na koñcu jest przeprowadzane postêpowanie sprawdzaj¹ce pod
k¹tem ochrony informacji niejawnych, pod
k¹tem kwalifikacji w tym zakresie. W sumie to
s¹… Ju¿ dzisiaj to postêpowanie kwalifikacyjne odbywa siê w takich etapach. I w tej ustawie
te etapy bardzo precyzyjnie zosta³y uszczegó³owione. Miêdzy innymi ich problem rzecznik
praw obywatelskich kwestionowa³ i wnosi³ o to,
¿eby uregulowaæ tê sprawê w akcie prawnym
rangi ustawy. Dlatego te¿ w ustawie te etapy s¹
wyszczególnione. Jeœli chodzi o nowe etapy, to
pojawia siê tu tylko ta kwestia zwi¹zana ze
sprawdzeniem dotycz¹cym gwarancji ochrony,
z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I pytanie
pana senatora Dajczaka.)
Na dzisiaj ten koñcowy egzamin oficerski jeszcze pozostaje. Jego zdanie jest warunkiem, aby
póŸniej uzyskaæ stopieñ oficerski w Policji. W tej
chwili w samej Policji trwaj¹ jeszcze prace zmierzaj¹ce do tego, aby ju¿ samo ukoñczenie kursu
oficerskiego by³o tym wystarczaj¹cym warunkiem potwierdzaj¹cym, ¿e kandydat spe³nia wymogi, by wystêpowaæ z wnioskiem o awans na stopieñ oficerski. Ale te prace jeszcze trwaj¹, nie s¹
zakoñczone.
Jeœli chodzi o komisje egzaminacyjne, to by³a
równie¿ przeprowadzona przez Komendê G³ówn¹ Policji kontrola pod k¹tem przygotowania
testów sprawdzaj¹cych, czy wiedza, któr¹ s³uchacze zdobywali w trakcie kursów, i parametry, oczekiwania, które maj¹ spe³niæ w trakcie
samego egzaminu kwalifikacyjnego, s¹ adekwatne. Te elementy by³y badane przez komendanta g³ównego i wyniki tych badañ potwierdzaj¹ tezê, ¿e nie ma potrzeby organizowania dodatkowego egzaminu, ¿e te egzaminy, które s¹ przeprowadzane w trakcie samego szkolenia, powinny byæ wystarczaj¹ce. Ale jeszcze tego nie wdro¿ono do koñca.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa
senatorów nie zapisa³ siê do g³osu w dyskusji.
Zatem dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e senatorowie Knosala i Gruszka
z³o¿yli swoje przemówienia do protoko³u*.
W takim razie g³osowanie w sprawie tej ustawy
odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo.
W tym momencie przystêpujemy…
Dziêkujemy, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.
Tekst ustawy jest w druku nr 1312, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1312A i 1312B.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotr Wach.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ na posiedzeniu 2 sierpnia. Najpierw krótko scharakteryzujê
ustawê, a potem powiem, jakie by³o stanowisko
komisji.
Ustawa wbrew pozorom jest doœæ skomplikowana i dotyczy wa¿nej materii, ma ona konsekwencje w roku bie¿¹cym, w obecnym czasie,
a tak¿e bêdzie mia³a znaczne konsekwencje
w przysz³oœci. Skomplikowana moim zdaniem
jest dlatego, ¿e po pierwsze, w swojej pierwszej
czêœci, która jest czêœci¹ ca³kowicie oryginaln¹,
wprowadza abolicjê dla cudzoziemców nielegalnie przebywaj¹cych w Polsce, po drugie, nowelizuje w znacznym zakresie i bardzo szczegó³owo
ustawê o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po trzecie,
w ma³ym zakresie, ale takim, jaki wynika z wprowadzanych zmian, zmienia ustawê o cudzoziemcach.
Najpierw parê s³ów o tej czêœci abolicyjnej, czyli
o legalizacji pobytu niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister
przedstawia³ motywy i uzasadnienie w tym zakresie jest solidne. Ustawa dotyczy osób, które przebywaj¹ nielegalnie na terenie Polski, a jednoczeœ* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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nie nie wesz³y w ¿aden konflikt, w³aœciwie stopniowo integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem, funkcjonuj¹ w nim i z ró¿nych powodów, i ze wzglêdu na
te osoby, i ze wzglêdu na interes spo³eczny, legalizacja pobytu jest wskazana. Tam s¹ wymienione
trzy kategorie osób.
Po pierwsze, s¹ to osoby, które nieprzerwanie
przebywa³y w naszym kraju od 20 grudnia 2007 r.
W³aœciwie to jest data, kiedy wprowadzaliœmy
w ¿ycie przepisy dotycz¹ce w³¹czenia Polski do
strefy Schengen. Zasadnicze za³o¿enie ustawy,
i chyba s³uszne, by³o takie, aby wobec tych, którzy przed wejœciem Polski do strefy Schengen byli
ju¿ w Polsce, od tego czasu nieprzerwanie przebywaj¹ na terenie Polski, jednak nielegalnie, i zas³uguj¹, mówi¹c najbardziej ogólnie, na legalizacjê
pobytu, mo¿na by³o tej legalizacji dokonaæ. To jest
zasadnicza kategoria. Druga kategoria obejmuje
osoby przebywaj¹ce nielegalnie, którym odmówiono statusu uchodŸcy, a przebywaj¹ tak¿e stale
na terenie Polski. Tu jest data póŸniejsza: 1 stycznia 2010 r. Motywem rz¹du dokonania abolicji
w tym zakresie by³o umo¿liwienie dokonania tej
legalizacji osobom, które czy to z Gruzji, czy z Czeczenii przyby³y do Polski, nie uzyska³y dot¹d statusu uchodŸcy lub ich – to ju¿ trzeci punkt – sprawy jeszcze biegn¹, a jednoczeœnie ju¿ znaczny
okres s¹ w Polsce i w³aœciwie ta legalizacja by³aby
mo¿liwa. Takie kategorie osób s¹ objête potencjalnymi dobrodziejstwami tej ustawy. Osoby te
musz¹ z³o¿yæ odpowiedni wniosek w terminie szeœciu miesiêcy od wejœcia w ¿ycie ustawy.
W³aœciwie g³ówne dobrodziejstwo tej ustawy,
która jest trzeci¹, kolejn¹ w ci¹gu wielu lat ustaw¹ abolicyjn¹ – poprzednie nie bardzo zadzia³a³y –
jest takie, ¿e ona usuwa mankamenty tych poprzednich ustaw polegaj¹ce na zbyt du¿ych wymaganiach. A wiêc to dobrodziejstwo w³aœciwie
wynika z dwóch faktów.
Po pierwsze, nieprzerwany pobyt jest domniemany, wystarczy domniemany nieprzerwany pobyt w tym okresie na terenie Polski, a osoba
zwracaj¹ca siê z wnioskiem nie musi go udowadniaæ, co formalnie by³o trudne. Jest odwrotnie:
wojewoda, który tego zezwolenia na pobyt czasowy dwuletni ma udzieliæ, musia³by dowieœæ, ¿e
osoba z³o¿y³a nieprawdziwe oœwiadczenie o nieprzerwanym pobycie. W zwi¹zku z tym to jest
znacznie ³atwiejsze do wykonania i powinno
przynieœæ skutek.
Po drugie, ta legalizacja nale¿y siê w zasadzie
automatycznie, dlatego ¿e wojewoda odmawia
udzielenia zezwolenia we wskazanych szeœciu
przypadkach. Tak wiêc ta legalizacja siê nale¿y,
ci¹g³oœæ pobytu jest domniemana, jest jednak
dok³adnie szeœæ przyczyn, które mog¹ spowodowaæ odmowê uwzglêdnienia wniosku, przyczyn
oczywistych i zrozumia³ych. Odmawia siê, je¿eli
jego dane s¹ w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, je¿eli niewskazane
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(senator P. Wach)
jest udzielenie zezwolenia ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa, je¿eli wniosek zosta³ sporz¹dzony na podstawie fa³szywych zeznañ lub
dokumentów czy s¹ do³¹czone do wniosku takie
dokumenty. Jest jeszcze znajdowanie siê w wykazie krajowym osób niepo¿¹danych, przy czym
w tym szóstym przypadku wojewoda zapytuje
szefa Urzêdu do spraw Cudzoziemców o pewne
szczegó³y i mo¿e tego zezwolenia udzieliæ nawet
wtedy, gdy cudzoziemiec siê znajduje w wykazie
krajowym, a to tak¿e z ró¿nych praktycznych
i rozs¹dnych wzglêdów, bo na przyk³ad mo¿e byæ
tam z powodu niewykonania decyzji o wydaleniu, która oczywiœcie jest obalana za pomoc¹ tego zezwolenia. Mo¿e mówiê zbyt szczegó³owo, ale
to jest sprawa istotna.
Na posiedzeniu komisji by³o pytanie, jakiej liczby osób mo¿e to dotyczyæ. Poniewa¿ mówimy
o sprawach nielegalnego pobytu, œcis³e liczby s¹
trudne do uzyskania. Na pewno jest to rz¹d kilkudziesiêciu tysiêcy, przynajmniej taka by³a odpowiedŸ ministerstwa, ale jest to mniej ni¿ sto tysiêcy osób, o ile dobrze pamiêtam i siê nie pomyli³em.
Oczywiœcie jest jeszcze parê innych wa¿nych
spraw praktycznych, bo ta ustawy wyraŸnie wynika z praktyki funkcjonowania Polski we
wspó³czesnej Europie i w systemie Schengen. I te
praktyczne sprawy zwi¹zane z abolicj¹ s¹ takie, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ podjêcia pracy na podstawie
umowy o pracê w tym okresie zezwolenia, a wiêc
tego na pobyt czasowy, co jest istotne dla przysz³oœci, legalnego pobytu i p³acenia podatków
przez cudzoziemca, i ¿e udzielone zezwolenie mo¿e byæ cofniête – mówi o tym art. 13, w czterech
przypadkach, tak¿e ewidentnych. Przede wszystkim: obronnoœæ, po drugie: fa³szowanie dokumentów i nieprawdziwoœæ przes³anek, na podstawie których to zezwolenie zosta³o udzielone.
Druga, bardzo obszerna i moim zdaniem bardzo skomplikowana czêœæ ustawy dotyczy nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ona jest
rzeczywiœcie bardzo szczegó³owa, wynika z praktyki i tego, co w ostatnich latach dzia³o siê w tym
zakresie. Ustawa wprowadza te¿ zmiany do ustawy z czerwca 2013 r. Status cudzoziemca w prawie miêdzynarodowym i polskim mo¿e byæ nastêpuj¹cy: cudzoziemiec mo¿e uzyskaæ status uchodŸcy, ochronê uzupe³niaj¹c¹, azyl lub zgodê na
pobyt tolerowany. Pierwsze dwie kategorie s¹ kategoriami miêdzynarodowymi i w³aœciwie wynikaj¹ z konwencji ONZ. Ogólnie rzecz bior¹c i nie
wchodz¹c we wszystkie szczegó³y – zreszt¹ nie potrafi³bym tego zrobiæ – tej czêœci ustawy, mo¿na
powiedzieæ, ¿e ona w³aœciwie pomaga w osi¹gniêciu statusu koñcowego uchodŸcy, tak to nazwijmy, a wiêc w doprowadzeniu do integracji, przesiedlenia albo dobrowolnego powrotu takiego cu-

dzoziemca. I we wszystkich tych elementach
ustawa wprowadza szczegó³owe pomocne rozwi¹zania. Poza tym ustawa definiuje, uszczegó³awia i upraktycznia szereg zapisów zwi¹zanych
z przesiedleniem i relokacj¹ osób, które ju¿ maj¹
status uchodŸcy lub posiadaj¹ ochronê uzupe³niaj¹c¹. Przy czym przesiedlenie, podobnie jak
ta definicja, dotyczy osób z krajów trzecich, relokacja zaœ jest w ramach krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej. W ramach tego pewna czêœæ
dotyczy przepisów obejmuj¹cych osoby, które dopiero co przyby³y i ubiegaj¹ siê o nadanie jednego
z tych statusów, przede wszystkim statusu uchodŸcy. A to tak¿e kwestie dokumentów, dostarczenia ich do miejsca pobytu lub oœrodka, ale równie¿ obowi¹zek stawiennictwa – co jest podkreœlane – w czasie dwóch dni, obowi¹zek wymagany
i potrzebny, a dot¹d niezdefiniowany. To te¿ sprawy pomocy finansowej, materialnej i medycznej.
W stosunku do osób, które status ju¿ maj¹ uregulowany, ustawa wspomaga dobrowolny pobyt,
w tym sensie, ¿e urealnia sposób pokrywania kosztów, oraz bierze pod uwagê to, ¿e w przypadku
powrotu danej rodziny, jaki nieraz ma miejsce,
gdy dotyczy to tak¿e ma³ych dzieci, nie mo¿na stosowaæ wy³¹cznie najtañszych i najprostszych metod w tym celu, ¿eby te osoby teoretycznie mog³y
wróciæ do kraju, na co same siê godz¹.
Istotne s¹ zmiany w zakresie pomocy finansowej udzielanej z bud¿etu pañstwa w tym okresie
uchodŸcom, tak to nazwijmy ogólnie, oraz osobom ubiegaj¹cym siê przede wszystkim o status
uchodŸcy, a wiec w tym okresie przejœciowym. Ta
pomoc jest urealniona, zwiêkszona i w³aœciwie
wzmacnia dzia³ania preintegracyjne na tym etapie, który trochê jednak trwa, oczekiwania na decyzjê. Tak wiêc zwiêksza siê szansê nauczenia siê
jêzyka i uczêszczania dzieci do szko³y. W ogóle po
prostu w znacznie wiêkszym stopniu powiêksza
to szanse i bardziej humanitarnie, bardziej poprawnie traktuje osoby, które s¹ w tak trudnej sytuacji. Jednoczeœnie ustawa w osobnych artyku³ach,
art. 18 i 19, zapewnia to, ¿e bud¿et pañstwa nie
bêdzie przeci¹¿ony czy nie bêdzie obci¹¿ony ponad miarê sytuacjami, co do których nie wiemy
dok³adnie, jakie mog¹ byæ w przysz³oœci. Mianowicie art. 18 ustala maksymalny limit wydatków
z bud¿etu w skali roku do 100 milionów z³, art. 19
wprowadza zaœ mechanizmy koryguj¹ce, na podstawie których minister spraw wewnêtrznych jako dysponent tej pomocy, bo to z jego czêœci bud¿etowej ta pomoc jest udzielana, zarówno
w trakcie roku, jak i na jego koniec mo¿e wprowadzaæ mechanizmy koryguj¹ce, które zmniejsz¹
pomoc indywidualn¹ tak, ¿eby nie odmawiaæ pomocy i przyjêcia takich osób, a jednoczeœnie nie
przekraczaæ globalnego limitu finansowego.
Omówi³em to doœæ prymitywnie, nieprecyzyjnie, ale chcia³em oddaæ równie¿ pewien element
skomplikowania, który ta ustawa zawiera, oraz
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powiedzieæ wyraŸnie, ¿e ona jest wynikiem dotychczasowych doœwiadczeñ. A wiêc wydaje siê,
i taki pogl¹d komisja podzieli³a, ¿e jest to ustawa
dojrza³a i dostosowuje nas do wymagañ miêdzynarodowych, zawiera aspekt humanitarny, a jednoczeœnie wnosi elementy praktyki i zabezpieczenia dla bud¿etu pañstwa.
Dyskusja na posiedzeniu komisji by³a ograniczona i polega³a raczej na zadawaniu pytañ dotycz¹cych liczby uchodŸców, funkcjonowania oœrodków, a tak¿e pytañ o to, czego siê spodziewamy
w tym zakresie w przysz³oœci. Dyskusja ta nie
wnios³a ¿adnych elementów legislacyjnych, tak
¿e w wyniku obrad Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji komisja ta wnosi do Wysokiego Senatu o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

zamieszkanie w trybie abolicji bêdzie wydawane
na okres dwóch lat, o czym by³a mowa, a do tej pory by³ to jeden rok. I znowu pokazanie elementu
praktycznego: ustawa przyspiesza wydawanie decyzji o nadaniu statusu uchodŸcy cudzoziemcowi
podlegaj¹cemu przesiedleniu lub relokacji – to
bêdzie do trzydziestu dni od chwili wjazdu na teren Rzeczypospolitej, a wiêc kolejny element
praktyczny. Ustawa wyd³u¿y³a do szeœciu miesiêcy objêcie cudzoziemców opiek¹ spo³eczn¹ i opiek¹ socjaln¹. Pokazujê te fakty, przedstawiam je,
aby podkreœliæ ten w³aœciwy, rzeczywisty wymiar,
potrzebny do realizacji zadañ ujêtych w ustawie.
W naszej komisji – mówi¹c „nasza komisja”, mam
na myœli oczywiœcie Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej – ta ustawa
nie budzi³a ¿adnych w¹tpliwoœci i w imieniu komisji proszê o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

(senator P. Wach)

Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej jest pan senator
Jurcewicz.
Poproszê o elementy dodane, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Postaram siê sprostaæ pañskiej sugestii.
Otó¿ mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o ustawie, o której mówi³ mój
przedmówca.
Nasze spotkanie w tej sprawie, posiedzenie komisji, odby³o siê w dniu 2 sierpnia.
Ja chcia³bym dodaæ, Panie Marsza³ku, bardzo
konkretn¹ wartoœæ dodan¹, tak jak pan zasygnalizowa³. Chcia³bym mianowicie powiedzieæ, ¿e w ustawie
znalaz³o siê okreœlenie, którego poprzednio nie by³o,
i jest to okreœlenie „uchodŸca mandatoryjny”, które
jest u¿yte w ustawie, a które wynika z przepisów
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o cudzoziemcach. Tam mamy tak¹ definicjê: uchodŸca mandatoryjny to cudzoziemiec uznany za uchodŸcê przez wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodŸców. A wiêc takie okreœlenie siê pojawi³o. Chcia³bym te¿ krótko dodaæ s³owo o pewnych elementach czasowych. Mój
przedmówca bardzo szczegó³owo omówi³ pewne relacje osobowe, ja zaœ chcia³bym powiedzieæ, ¿e te
100 milionów, o których by³a mowa, to bêdzie, o ile
dobrze przeœledzi³em, w ci¹gu dziesiêciu lat, a nie
w ci¹gu jednego roku.
Chcia³bym tutaj wskazaæ tak¿e pewne praktyczne elementy, które by³y podstaw¹ zapisów tej¿e
ustawy. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e zezwolenie na

Dziêkujê bardzo.
Rozpoczynamy pytania do sprawozdawców.
Pan senator Gorczyca. Czy s¹ jeszcze inni?
Pan senator Paszkowski i pan senator Gogacz.
Proszê bardzo, do których sprawozdawców?

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Do obydwu panów sprawozdawców, choæ mo¿e
wystarczy odpowiedŸ tylko jednego.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To senator
Jurcewicz szykuje siê do zbiorczej odpowiedzi.
Tak?)
W mojej pracy parlamentarnej mia³em do czynienia z takimi przypadkami. Chcia³bym wiêc zapytaæ, czy s¹ zrobione prognozy dotycz¹ce liczby
uchodŸców, którzy bêd¹ przewijali siê przez nasz
kraj albo na skutek wydarzeñ na œwiecie takich
jak kolejna wiosna ludów, na przyk³ad w Afryce
Pó³nocnej, albo te¿ bêd¹ przyje¿d¿ali do nas z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Czy takie szacunki s¹ robione? Co pañstwo przewidujecie, jak
to bêdzie wygl¹da³o w najbli¿szych latach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Byæ mo¿e nieuwa¿nie s³ucha³em sprawozdawców, ale chcia³bym zapytaæ o to, dlaczego w tej
chwili proponujecie tê akcjê abolicyjn¹? Z czego
to wynika? Czy jest jakaœ praktyka, ¿e co jakiœ
czas szacowana liczba niezalegalizowanych cudzoziemców jest na tyle du¿a, ¿e trzeba tê sytuacjê
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niejako roz³adowaæ? Z czego wynika ta potrzeba,
¿eby teraz tê ustawê uchwaliæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Wach, o tych prognozach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze senator Gogacz.
Proszê bardzo, ostatnie pytanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam pytanie odnoœnie do art. 74. On jest podobny do poprzedniego, niemniej jednak zosta³
w nim wprowadzony inny zapis dotycz¹cy pomocy socjalnej i opieki medycznej. Interesuje
mnie, co dzieje siê z osob¹, która otrzyma³a status uchodŸcy, kiedy min¹ zapisane tu dwa miesi¹ce, bo ona traci wtedy prawo do pomocy medycznej i do pomocy socjalnej. Czy bêdzie to wtedy zgodne z konwencj¹ genewsk¹, która definiuje status uchodŸcy? Jak to bêdzie wtedy wygl¹da³o? Z jednej strony bowiem nadajemy tej
osobie status uchodŸcy, a z drugiej strony po
dwóch miesi¹cach – je¿eli ona nie bêdzie w stanie sama sobie poradziæ – pozbawiamy j¹ prawa
do opieki zdrowotnej i do opieki spo³ecznej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi. W razie
czego bêdzie dopowiada³ pan senator Wach.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Tak, bêdê prosi³ o pomoc pana senatora Wacha. Poniewa¿ pewien element z pierwszego pytania senatora Gorczycy zosta³ poruszony w jego
wyst¹pieniu, prosi³bym o jego kontynuacjê.
Odpowiem na pytanie drugie, pana senatora
Paszkowskiego. Mianowicie na koniecznoœæ ponowienia akcji abolicyjnej i wprowadzenia kompleksowego rozwi¹zania wskazywali: rzecznik
praw obywatelskich, Helsiñska Fundacja Praw
Cz³owieka oraz komisja naszego parlamentu, Komisja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. Wobec tego, uwzglêdniaj¹c te wyst¹pienia, s¹dzê, ¿e
trudno mówiæ o tym, ¿e jest to niedobry na to czas.
S¹dzê, ¿e to wystarczy.
Je¿eli chodzi o pytanie senatora Gogacza, nie
œmiem swojej opinii na ten temat wyra¿aæ, bo
nie by³em na posiedzeniu komisji, móg³bym
przedstawiæ jedynie swoj¹ interpretacjê, która
po czêœci zawarta jest w ustawie. Wobec tego
proszê o odpowiedŸ albo kolegê senatora, albo
ministerstwo.

Senator Piotr Wach:
Powiem króciutko: my na ten temat mówiliœmy. I choæ w³aœciwie wiêcej na ten temat mog³oby powiedzieæ ministerstwo, to powiem tak: generalnie ta ustawa jest tak skonstruowana, ¿e
wskazuje na to, ¿e s¹ to liczby nie do przewidzenia. Na posiedzeniu komisji konkretnie mówiliœmy o ewentualnej, potencjalnej relokacji uchodŸców z Malty.
(G³os z sali: Oczywiœcie, przecie¿ to…)
To by³ jeden z konkretów. Jednoczeœnie minister podkreœla³, ¿e w³aœciwie na relokacjê do Polski nie bardzo byli chêtni. W ramach tego spektrum szeœciu czy siedmiu krajów, które zgodzi³y
siê pomóc Malcie w tym trudnym problemie, Polska chce zaproponowaæ program pilota¿owy.
Inne gwa³towne zdarzenia s¹ nie do przewidzenia. St¹d te¿ ustawa w art. 19 przewiduje redukcjê œwiadczeñ. To jest po pierwsze. A po drugie, to przy okazji pana ministra trzeba by spytaæ, jak jest z tymi wydatkami, to znaczy z ich limitem. Wydaje mi siê, ¿e to jest 100 milionów
rocznie, ale przez dziesiêæ lat. Z kolei czyta³em
te¿, ¿e co roku jest 10 milionów – mo¿e tu chodzi
o pewn¹ œredni¹. Nie jestem tego pewien, tak
wiêc je¿eli pañstwa to interesuje, mo¿e warto
by³oby to wyjaœniæ.
Pan senator Paszkowski pyta, dlaczego teraz.
Dlatego teraz, poniewa¿ znacznie szersza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach by³a i jest przygotowywana w ministerstwie. I jest tak, ¿e ministerstwo, o ile dobrze zrozumia³em – to by³o powiedziane na posiedzeniu komisji – zorientowa³o siê, oceni³o, ¿e w bie¿¹cej kadencji nie jest w stanie wprowadziæ ca³ej ustawy, w któr¹ zosta³aby w³¹czona
abolicja. W zwi¹zku z tym najpilniejsze praktyczne
sprawy zosta³y wyodrêbnione w postaci takiej
³¹czonej ustawy. Chodzi³o o to, ¿eby za³atwiæ problem praktyczny, nie czekaj¹c na rozwi¹zanie ca³oœciowe, które jakby ³¹czy te zagadnienia, mamy
tutaj bowiem do czynienia z nowelizacj¹ trzech
ustaw: dotycz¹cej abolicji, o pomocy cudzoziemcom i o cudzoziemcach. Nie by³o ju¿ czasu, aby ten
du¿y zamys³ wszed³ w ¿ycie, st¹d taki fragmentaryczny, praktyczny, ale wa¿ny projekt.
Trzecie pytanie dotyczy³o pomocy socjalnej
i medycznej. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e wed³ug
mnie – choæ warto, ¿eby jeszcze powiedzia³ o tym
minister – art. 74 w poprzednim kszta³cie dotyczy³ tylko okresu postêpowania w sprawie nadania statusu, choæ równie¿ by³ ten okres dwóch
miesiêcy od dorêczenia decyzji. A teraz zosta³o to
wyodrêbnione w postaci dwóch punktów i te po-
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moce zosta³y nieco rozszerzone. Ja to tak rozumiem – choæ nie analizowa³em tego szczegó³owo –
¿e ta pomoc jest wiêksza ni¿ by³a dot¹d. Wnoszê
tak ze zmiany art. 74. Mo¿e warto, ¿eby pan minister to potwierdzi³ lub uszczegó³owi³, bo ja szczegó³owej analizy obu wersji art. 74, takiej porównawczej, nie prowadzi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panom senatorom.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje Urz¹d do spraw Cudzoziemców.
Witam pana ministra Rogalê.
Panie Ministrze, proponujê, ¿eby pan siê do
mnie zbli¿y³ i przedstawi³ stanowisko rz¹du,
a zw³aszcza odpowiedzia³ na pytania, które tu siê
zarysowa³y.
Proszê bardzo.

Szef Urzêdu
do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ pos³om sprawozdawcom, poniewa¿ w sposób doskona³y…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Senatorom,
senatorom.)
Przepraszam, przepraszam bardzo, to zdenerwowanie.
Chcê podziêkowaæ senatorom sprawozdawcom…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê siê
nie denerwowaæ.)
…bo w sposób wrêcz doskona³y wyjaœnili wszystkie kwestie.
Gwoli pewnych uzupe³nieñ, rozpocznê mo¿e od
koñca. I tak jeœli chodzi o art. 74, kwestie opieki
socjalnej, opieki medycznej i tych cezur czasowych, to po prostu dookreœliliœmy, od którego momentu cudzoziemcowi bêdzie przys³ugiwaæ opieka socjalna i medyczna, a mianowicie – od momentu z³o¿enia konkretnego wniosku o objêcie go
tak¹ opiek¹. Jednak¿e w przypadku, gdyby wymaga³a tego sytuacja, chocia¿by wyst¹pi³a sytuacja zagro¿enia ¿ycia, to obejmowany on bêdzie
opiek¹ medyczn¹ od momentu z³o¿enia wniosku
o nadanie statusu uchodŸcy.
Równie¿ okreœliliœmy cezurê czasow¹ dla momentu zakoñczenia obejmowania go opiek¹ socjaln¹ i medyczn¹, czyli do czasu, kiedy albo uprawomocni siê decyzja szefa Urzêdu do spraw Cudzoziemców, albo te¿ bêdzie wydana decyzja
o umorzeniu, albo te¿ up³ynie czas na opuszcze-
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nie przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który to czas orzekany jest w tej¿e decyzji. Gwoli wyjaœnienia dodam, ¿e to szef urzêdu
jest odpowiedzialny za objêcie opiek¹ cudzoziemca, który jest w trakcie procedury. Gdy uzyska on
decyzjê o nadaniu statusu uchodŸcy b¹dŸ te¿ zostanie objêty ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ czy te¿ wydana zostanie zgoda na pobyt tolerowany, przechodzi on do normalnego systemu opieki zdrowotnej i ma takie same uprawnienia jak ka¿dy
obywatel polski. To art. 74.
Panie Marsza³ku, odnoœnie do analiz, prognoz
dotycz¹cych liczby cudzoziemców, którzy mog¹
ubiegaæ siê o nadanie statusu uchodŸcy lub o jak¹œ inn¹ formê ochrony, w kontekœcie chocia¿by
sytuacji, która ma miejsce teraz w Pó³nocnej Afryce, powiem, ¿e popieram to, co zosta³o wczeœniej
powiedziane, a mianowicie, ¿e s¹ to sytuacje nieprzewidywalne. Nasze doœwiadczenia ucz¹, i¿
drogi migracji, w szczególnoœci drogi z tych krajów
pó³nocnoafrykañskich, przebiegaj¹ zupe³nie inaczej. To po pierwsze. Po drugie, cudzoziemcy, którzy pochodz¹ z tamtych regionów b¹dŸ te¿ s¹ tam
zgrupowani, a ubiegaj¹ siê o jak¹œ formê ochrony
w krajach cz³onkowskich, szukaj¹ raczej miejsc,
w których znajduj¹ siê diaspory tych¿e narodowoœci, a wiêc chodzi tu raczej o kraje ich tradycyjnej migracji, jak Francja, W³ochy, Niemcy czy te¿
kraje skandynawski, w których, i tu jest trzeci element, pomoc socjalna stoi ju¿ na bardzo, bardzo
wysokim poziomie, po prostu maj¹ one wieloletnie piêædziesiêcio-, szeœædziesiêcioletnie doœwiadczenia w udzielaniu tej pomocy cudzoziemcom. To jest te¿ taki bardzo pragmatyczny aspekt.
Nie zaobserwowaliœmy ¿adnego wzrostu liczby
wniosków z tamtych regionów i to te¿ jest jedna
z przyczyn tego, dlaczego zdecydowaliœmy siê
przyst¹piæ do projektu przesiedleñ czy relokacji
jako pewnej formy solidarnoœci z tymi pañstwami.Warto zauwa¿yæ, ¿e w³¹czenie tych przepisów
dotycz¹cych przesiedlenia czy te¿ relokacji nie
uruchamia w sposób automatyczny tego procesu.
Musi byæ wydane rozporz¹dzenie Rady Ministrów, w którym to rozporz¹dzeniu Rada Ministrów okreœli liczbê osób relokowanych czy te¿
przesiedlanych, Ÿród³a finansowania, kwoty oraz
szczegó³y dotycz¹ce samej akcji, samego procesu.
Tak wiêc to nie jest dzia³anie automatyczne, to
jest tylko i wy³¹cznie umo¿liwienie rozpoczêcia tego procesu.
Art. 18 i 19 tej ustawy dotycz¹ mechanizmów
koryguj¹cych. Pan senator Wach bardzo dobrze
zrozumia³ ideê. Mianowicie limit przyznany w bud¿ecie szefowi Urzêdu do spraw Cudzoziemców nie
mo¿e przekroczyæ 100 milionów z³ co roku przez
okres dziesiêciu lat, tak to siê bêdzie odbywa³o.
Sk¹d te 100 milionów z³? Otó¿ obecnie na pomoc
wydawana jest kwota oko³o 48 milionów z³, i wynika to z liczby cudzoziemców, którzy znajduj¹ siê
pod opiek¹ szefa, ale w okresach, kiedy liczba
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wniosków przekracza³a dziesiêæ tysiêcy, siêga³o to
97–98 milionów. Te okresy s¹ dla nas, jak mo¿na
powiedzieæ, bazuj¹c na doœwiadczeniach uprzednich, przewidywalne, s¹ te¿ przewidywalne, jeœli
chodzi o okreœlenie kwoty bud¿etowej przeznaczonej do dysponowania celem udzielenia pomocy cudzoziemcom. Bardzo serdecznie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
Pan senator Gogacz, proszê bardzo. Czy jeszcze
jakieœ pytania… Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, ja pozwoli³em sobie zapytaæ jeszcze raz o to samo w zwi¹zku z tym, ¿e w art. 74 literalnie jest zapisane, ¿e pomoc socjaln¹ i opiekê
medyczn¹ zapewnia siê, rozumiem to w sposób dos³owny, w ci¹gu dwóch miesiêcy. Chodzi mi w³aœnie o ten pkt 2 w ust. 1 w art. 74. Czyli, jak rozumiem, status uchodŸcy jest jednak czymœ innym
ni¿ status cudzoziemca w Polsce. Proszê mi tylko
odpowiedzieæ, czy ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia zapewnia tej kategorii osób, jakimi s¹
uchodŸcy, œwiadczenia zdrowotne po dwóch miesi¹cach od momentu nadania statusu uchodŸcy.
Czy mog¹ pójœæ i otrzymaæ te œwiadczenia na takich samych zasadach jak my wszyscy? Bo je¿eli
nie, to w tym momencie byæ mo¿e jest kolizja z konwencj¹ genewsk¹ o statusie uchodŸców. I my byœmy jednak sobie nie ¿yczyli, ¿eby Polska nadawa³a
status uchodŸcy… Jeœli chodzi o pañstwa, których
obywatelom nadajemy ten status, ³atwo sobie wyobraziæ, ¿e sytuacja jest taka, i¿ powinniœmy pomagaæ, ale ta pomoc powinna byæ rozci¹gniêta równie¿ na sprawy medyczne i socjalne.
I jeszcze jedno pytanie, odnoœnie do art. 21
ust. 2 pkt 1. Proszê mi powiedzieæ, czy to nie jest
tak, ¿e w pkcie 1 i w pkcie 2 w ust. 2 w zasadzie powtarza siê to samo, tylko ¿e pkt 2 uszczegó³awia
pkt 1. Pkt 1 zosta³ powtórzony z zapisu pierwotnego, a pkt 2 w zasadzie móg³by siê znaleŸæ, jak mi
siê wydaje, w rozporz¹dzeniu ministra. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Dajczak, proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym spytaæ o tê kwotê przewidywan¹,
czy jak j¹ tam okreœlaæ, o te 100 milionów z³ na te

sprawy zwi¹zane z ustaw¹, o której tutaj dzisiaj
mówimy. Chcia³bym spytaæ o jakieœ podstawy
szacowania takiej kwoty, poniewa¿ mi siê to k³óci… Patrzê na kwotê, któr¹ rz¹d polski proponuje
na sprawy dotycz¹ce repatriacji Polaków, na
sprawy, o których mówimy od lat, problem, którego nie mo¿emy za³atwiæ, i… W projekcie obywatelskim podobna kwota jest przez rz¹d kwestionowana – zaproponowano 30 milionów z³. Ja myœlê,
¿e skala tych dwóch problemów jest jednak trochê inna. Sk¹d a¿ tak du¿a kwota oszacowana
w tym projekcie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo o odpowiedŸ.

Szef Urzêdu
do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:
Bardzo dziêkujê.
Mo¿e odpowiem najpierw na pytanie drugie. Otó¿
wydaje mi siê, ¿e w sposób dosyæ precyzyjny powiedzia³em o szacowaniu tej kwoty. Jeszcze raz zaznaczam, ¿e my nie bêdziemy dysponowaæ tak¹ kwot¹
w bud¿ecie – ona jest zabezpieczona na sytuacje
ekstraordynaryjne, a wiêc w przypadku masowego
nap³ywu cudzoziemców. Sk¹d ta kwota? Lata
2008–2009 to s¹ lata, w których do Polski przyby³o
ponad dziesiêæ tysiêcy uchodŸców, ponad dziesiêæ
tysiêcy osób z³o¿y³o wnioski. I wtedy bud¿et, jaki zosta³ przeznaczony na realizacjê zobowi¹zañ Polski
jako sygnatariusza konwencji genewskiej, by³ bud¿etem, który oscylowa³ wokó³ kwoty 100 milionów z³, ju¿ mówiê, to by³o 97–98 milionów. Na dziœ
liczba uchodŸców, którymi siê opiekujemy, to oko³o
trzy tysi¹ce. Na pomoc tym cudzoziemcom wystarcza kwota 48 milionów i tak¹ to kwotê bêdziemy
otrzymywaæ, o tak¹ te¿ kwotê w przysz³orocznym
bud¿ecie wnosiliœmy. To nie jest tak… To jest nowy
mechanizm, Wysoki Senacie, to jest mechanizm
przewidziany ustaw¹ o finansach publicznych,
gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo w³aœnie dla bud¿etów finansów publicznych, tak a¿eby w sposób nieskoordynowany nie dysponowaæ kwotami, które s¹
blokowane przez okreœlone instytucje i nie mog¹ zostaæ u¿yte przez inne podmioty. Co do kwestii bud¿etu repatriacji to trudno mi siê tutaj wypowiadaæ,
Panie Senatorze. Mam nadziejê, ¿e w sposób precyzyjny wyjaœni³em…
Jeœli chodzi o art. 74, Panie Senatorze, to powiem: zdecydowanie tak, powszechny system
opieki zdrowotnej obejmuje wszystkie kategorie
osób, którym szef urzêdu udzieli³ jakiejkolwiek
formy ochrony. Oni w sposób g³adki, przepraszam za kolokwializm, przechodz¹ do systemu
opieki publicznej. Sk¹d te rozró¿nienia? Otó¿ s¹
dwa okresy. Pierwszy to czas, w którym cudzoziemiec przebywa pod opiek¹ szefa Urzêdu do spraw
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Cudzoziemców, w trakcie trwania procedury,
a drugi, gdy procedura ju¿ siê zakoñczy³a, decyzja
zosta³a wydana, ale ze wzglêdów humanitarnych
warto, a¿eby cudzoziemiec pozosta³ jeszcze w oœrodku, rozejrza³ siê po prostu, gdzie ma siê udaæ,
co ma ze sob¹ zrobiæ. Ten drugi czas jest tak¿e
przeznaczony dla wykwalifikowanych instytucji,
poniewa¿ po uzyskaniu decyzji cudzoziemiec, ¿e
tak powiem, wchodzi w roczny program integracji, który jest zarz¹dzany przez powiatowe centra
pomocy rodzinie. Te dwa miesi¹ce s¹ w³aœnie na
to, a¿eby cudzoziemiec zdecydowa³, do którego
centrum skieruje swój wniosek. I wtedy szef dysponuje jeszcze œrodkami na pomoc medyczn¹ dla
tego cudzoziemca. On nie musi wykorzystywaæ
tych dwóch miesiêcy, ale dla mnie to jest zabezpieczenie. PóŸniej system opieki zdrowotnej…
Panie Senatorze, gdyby pan by³ jeszcze ³askaw… To by³ art. 21?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Art. 21 ust. 2
pkty 1 i 2. Wydaje siê, ¿e pkt 2 uszczegó³awia to,
co jest w pkcie 1…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pkt 2 powtarza, uszczegó³awia pkt 1.)
To tak nie jest, to s¹ przepisy, które wynikaj¹,
w³aœciwie mo¿na powiedzieæ: dos³ownie, z konwencji genewskiej. Faktycznie, mo¿e siê wydawaæ,
¿e one uszczegó³awiaj¹ siê wzajemnie, jednak konwencja genewska jest dosyæ precyzyjna w tym zakresie i podaje okreœlone przyczyny, dla których
mo¿e dojœæ do pozbawienia statusu uchodŸcy. To
jest istotne. Podobnie jest na przyk³ad z ochron¹
uzupe³niaj¹c¹ i z pobytem tolerowanym: mo¿e siê
wydawaæ, ¿e one s¹ podobne, jednak w ocenie organów zupe³nie inaczej to wygl¹da.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Zamykam listê pytaj¹cych.
Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie…
(Szef Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³ Rogala: Czy ja…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, bo jeszcze bêdzie pytanie do pana ministra.)
Wspomnia³ pan o pomocy krajów europejskich
dla Malty w zwi¹zku z sytuacj¹ w Afryce Pó³nocnej. Czy mo¿e mi pan powiedzieæ, czy na Polskê
jest wywierana jakaœ presja w sprawie tych regulacji, presja instytucji europejskich czy te¿ struktur europejskich.
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Szef Urzêdu
do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:
Nie, nie ma takiej presji. Jest to projekt programu pilota¿owego, który zosta³ ju¿ raz przeprowadzony, uruchomiony w roku 2009, w grudniu
2009 r., i w ramach którego Polska zgodzi³a siê na
relokacjê szeœciu cudzoziemców, którzy uzyskali
na Malcie jak¹œ formê ochrony, czy to ochronê
uzupe³niaj¹c¹, czy te¿ status uchodŸcy. Dzisiaj
mamy drug¹ edycjê tego projektu, finansowanego
w 90% ze œrodków Unii Europejskiej, a wiêc my
w³aœciwie w tym momencie dok³adamy tylko 10%.
Sytuacja jest o tyle trudna – powiem to, ¿eby rzuciæ œwiat³o na ca³e to zjawisko – ¿e o ile inne kraje
Unii Europejskiej s¹ w stanie sobie poradziæ, na
przyk³ad W³ochy, z masowym nap³ywem cudzoziemców, o tyle stosunek liczby cudzoziemców
przybywaj¹cych na Maltê do liczby jej mieszkañców oznacza totaln¹ katastrofê dla tego kraju, dla
tych w³aœciwie dwóch ma³ych wysepek. W zwi¹zku z tym jest to wybitnie akt solidarnoœci europejskiej i myœlê, ¿e nawet nie mo¿na tu mówiæ o jakieœ presji. Polska zgodzi³a siê przyj¹æ piêædziesiêciu cudzoziemców. Wobec dwustu, trzystu nap³ywaj¹cych tygodniowo jest to naprawdê nieznacz¹ca liczba, szczególnie ¿e, jak podkreœli³em, finansowanie jest z Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I chcê poinformowaæ…
Dziêkujê bardzo.
(Szef Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³ Rogala: Dziêkujê bardzo.)
Chcê poinformowaæ, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji.
Dyskusjê zamykam.
Informujê zatem, ¿e g³osowanie w sprawie tej
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê panu ministrowi Rogali.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.
Tekst ustawy jest w druku nr 1303, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1303A.
Pan senator Czelej jest sprawozdawc¹ Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych.
Panie Senatorze…

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem ustawy z dnia 28 lipca prawo
bankowe jest modyfikacja przepisów reguluj¹cych zasady i tryb powierzania przez banki wy-
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konywania czynnoœci z zakresu dzia³alnoœci bankowej podmiotom zewnêtrznym, czyli tak zwany
outsourcing bankowy.
Proponowane zmiany maj¹ w za³o¿eniu wnioskodawców usun¹æ bariery i wprowadziæ udogodnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu,
a jednoczeœnie zapewniæ w³aœciw¹ kontrolê tego.
Przedmiotem ustawy s¹ dwie zmiany: rozszerzenie katalogu osób czy firm, które mog¹ z tego
korzystaæ, o wspólników spó³ki cywilnej – tego do
tej pory nie by³o – i jednoczeœnie rozszerzenie katalog czynnoœci.
W myœl nowych przepisów przedsiêbiorcy krajowemu lub zagranicznemu mo¿e byæ powierzone
wykonywanie poœrednictwa polegaj¹cego na: zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych
wed³ug wzoru zatwierdzonego przez bank, umów
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych udzielanych
osobom fizycznym, w tym tak¿e kredytu konsumenckiego, kredytów i po¿yczek pieniê¿nych dla
mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych przedsiêbiorstw,
umów ugody w sprawie sp³aty kredytów i po¿yczek, umów dotycz¹cych ustanawiania prawnego
zabezpieczenia kredytów i po¿yczek, umów o kartê p³atnicz¹, których stron¹ jest konsument oraz
mikroprzedsiêbiorca, ma³y przedsiêbiorca, przyjmowaniu wp³at, dokonywaniu wyp³at oraz obs³udze czeków zwi¹zanych z prowadzeniem rachunków bankowych, dokonywaniu wyp³at
i przyjmowaniu sp³at udzielonych przez bank kredytów i po¿yczek pieniê¿nych, przyjmowaniu
wp³at na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki oraz dyspozycji przeprowadzenia bankowych rozliczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prowadzeniem rachunków bankowych, wykonywaniu
czynnoœci zleconych zwi¹zanych z emisj¹ i obs³ug¹ papierów wartoœciowych, windykacji nale¿noœci banku, wykonywaniu innych czynnoœci po
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego oraz faktycznych czynnoœci zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ bankow¹.
W toku pracy komisji nasze Biuro Legislacyjne
zg³osi³o dwie poprawki, które zosta³y przyjête
³¹cznie i jednog³oœnie. Komisja jednog³oœnie rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
To jest rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Finansów.
Witam pana ministra Wies³awa Szczukê. Czy
pan minister chcia³by siê wypowiedzieæ w kwestii
tej ustawy?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pan senator Czelej przedstawi³ g³ówne elementy tej ustawy, tak ¿e dziêkujê bardzo za to.
Chcia³bym uzupe³niæ, ¿e oprócz tych zmian,
o których mówi³ pan senator, s¹ jeszcze pewne inne zmiany, dotycz¹ce obowi¹zków informacyjnych, sposobu informowania Komisji Nadzoru Finansowego o tym, czy takie umowy o outsourcing
bêd¹ zawierane, czy te¿ nie. Chodzi o uproszczenie dla przedsiêbiorstw, poniewa¿ te zawiadomienia, które do tej pory obowi¹zywa³y, w naszej ocenie nie spe³nia³y swojej funkcji. W zwi¹zku z tym
mo¿na to zliberalizowaæ i jest to w pewnym sensie
u³atwienie ¿ycia przedsiêbiorcom.
Elementem tej nowelizacji jest te¿ dostosowanie naszego prawa do prawa unijnego, czyli zapewnienie, ¿e niejasnoœæ, która do tej pory wystêpowa³a, bo by³o stwierdzenie dotycz¹ce powierzania
pewnych dzia³añ za granicê… Zosta³o doprecyzowane, ¿e „za granicê” rozumiane jest w tym przypadku jako wychodzenie poza obszar krajów Unii
Europejskiej, a nie w taki tradycyjny sposób. To
jest wa¿ne.
Wa¿ny element jest te¿ taki, ¿e te podmioty,
którym siê zleca wykonywanie pewnych zadañ
w ramach tego outsourcingu, nie bêd¹ ju¿ uznawane za posiadaj¹ce bliskie powi¹zania z bankiem. Ten zapis wymaga³ konsolidowania ich
sprawozdañ finansowych, rozpatrywania ³¹cznie,
co by³o nieuzasadnione ekonomicznie, merytorycznie i stwarza³o komplikacje.
To s¹ zmiany, jak mówiê, wychodz¹ce naprzeciw przedsiêbiorstwom i sankcjonuj¹ce bardzo
powszechn¹ praktykê rynkow¹ korzystania z instytucji outsourcingu. Jednoczeœnie w tym wychodzeniu poza obszar Unii Europejskiej… W ramach Unii Europejskiej jesteœmy zwi¹zani prawem unijny i musimy zapewniæ swobodê œwiadczenia us³ug, zaœ poza tym obszarem nic siê w tej
materii nie zmienia, w dalszym ci¹gu bêdzie konieczne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, czyli ten proces bêdzie jakby pod kontrol¹
nadzorcy.
Mam jedn¹ uwagê do tego, co zosta³o zaproponowane w sprawozdaniu komisji, jeœli chodzi
o zmianê legislacyjn¹. Ona wychwyci³a b³¹d, który tam siê znalaz³ w wyniku nowelizacji ustawy
o kredycie konsumenckim. Po naszej dalszej analizie okaza³o siê – i tutaj jestem jakby w rêkach legislatorów, bo to legislator senacki zaproponowa³
tê zmianê – ¿e prostszym rozwi¹zaniem by³oby zapewne po prostu skreœlenie tego przepisu w ustawie o kredycie konsumenckim. Czyli konieczna
by³aby zmiana nazwy ustawy, która dzisiaj jest
rozpatrywana, ale nie trzeba by³oby wprowadzaæ
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zapisu o okreœlonej treœci do ustawy o kredycie
konsumenckim, tylko wystarczy³oby skreœliæ ten
zapis, który jest obecnie i zostawiæ tê nasz¹ propozycjê wyjœciow¹ w ustawie o prawie bankowym.
Ale tak jak mówiê, to jest raczej kwestia czystoœci
legislacyjnej, nie zmienia to merytorycznej treœci
tego przepisu. Dziêkujê bardzo.

Ograniczaniem jest ten katalog czynnoœci, które mo¿na powierzaæ…
(Senator Stanis³aw Gorczyca: Tak, zgodnie
z katalogiem.)
Tak, zgodnie z katalogiem. Jest podzia³ na katalog czynnoœci, które mo¿na zlecaæ na podstawie
ustawy, i katalog czynnoœci, które mo¿na powierzaæ na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Gorczyca, dzisiaj
aktywny.

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa do g³osu siê nie zapisa³ oraz ¿e przemówienia do protoko³u z³o¿yli
senatorowie Knosala i Bisztyga*.
I teraz, Panie Ministrze, ja mam pewien problem. Mówi³ pan o ewentualnej zmianie tej ustawy,
ale poniewa¿ nikt z senatorów nie zg³osi³ wniosku
w tej sprawie, to po prostu informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê na podstawie dotychczasowego
sprawozdania pod koniec posiedzenia Senatu.
Koñczymy rozpatrywanie punktu szóstego.
A ja oddajê laskê w rêce pani marsza³ek. Proszê
bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

(podsekretarz stanu W. Szczuka)

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, czy to dotyczy tylko outsourcingu funkcji personalnej, czy te¿ mog¹ równie¿
powstaæ filie tych banków czy jakby placówki?
Czy ja dobrze zrozumia³em ca³¹ ideê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Outsourcing… Jest jeszcze jedna zmiana w tym
projekcie nowelizacji ustawy – Prawo bankowe,
jest wprowadzana instytucja podoutsourcingu czy
suboutsourcingu, czyli jest dalsze delegowanie na
ni¿szy szczebel, chodzi tu na przyk³ad o ewentualne znalezienie wykonawców w sytuacji awaryjnej,
zatem to bêdzie ten tak zwany podoutsourcer, i to
dotyczy wszelkich kategorii przedsiêbiorców, którzy mog¹ wykonywaæ okreœlone czynnoœci, czy to
prowadziæ rachunki, czy zajmowaæ siê informatyk¹. Nie mo¿na zlecaæ tylko zarz¹dzania bankiem
i audytu wewnêtrznego, a wszystkie pozosta³e
czynnoœci bank mo¿e przekazywaæ, jeœli uzna, ¿e
jest to uzasadnione ze wzglêdów ekonomicznych,
¿e to pozwoli bankowi i jego w³asnym zasobom
skoncentrowaæ siê na prowadzeniu tych czynnoœci
bankowych, które sam chcia³by i powinien najbardziej efektywnie wykonywaæ. Jak mówiê, wszystkie pozosta³e czynnoœci bank mo¿e przekazywaæ
innym firmom krajowym, równie¿ innym bankom,
jeœli jest do tego uzasadnienie. Aczkolwiek nie czynimy w tym obszarze wyj¹tku, mimo ¿e Zwi¹zek
Banków Polskich, na przyk³ad, domaga³ siê, ¿ebyœmy traktowali to zlecanie czynnoœci bankom
inaczej ni¿ zlecanie czynnoœci innym przedsiêbiorstwom. Myœmy uznali, ¿e nie ma do tego uzasadnienia, czyli w dalszym ci¹gu bêdzie tak, ¿e zlecenie bankowi spoza terytorium Unii Europejskiej
bêdzie wymaga³o uzyskania zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego. Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Gorczyca: Czyli, Panie Ministrze, nie ma ¿adnego ograniczenia w tej ustawie.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
£adnie to zabrzmia³o, Panie Marsza³ku.
(Senator Marek Zió³kowski: Bardzo przepraszam…)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Marek Zió³kowski: Naprawdê myœla³em tylko o przekazaniu…)
Dziêkujê bardzo za laskê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1325,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1325A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszê.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych dotycz¹ce uchwalonej

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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przez Sejm w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nasze sprawozdanie zosta³o zawarte
w druku nr 1325A.
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych zapozna³a siê z t¹ ustaw¹ w dniu 2 sierpnia. Po dyskusji uznaliœmy, ¿e bêdziemy wnosiæ – i wnosimy
– o to, aby przyj¹æ ustawê bez poprawek.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw powsta³a z inicjatywy Sejmu i zosta³a zbudowana z trzech ró¿nych
projektów przygotowanych przez grupy pos³ów.
Sprawy, których dotyczy, s¹ bardzo wa¿ne. Dotyczy ona klientów banków, którzy zaci¹gnêli kredyty w tych bankach w walutach innych ni¿ polska. Rozwi¹zania proponowane w tej ustawie maj¹ doprowadziæ do sytuacji, aby klienci byli równymi partnerami w relacjach z bankiem, ¿eby nie
byli oni traktowani gorzej przez to, ¿e dot¹d byli
zmuszani przez banki do zwracania kredytów
w walucie polskiej, a nie w walutach, w których
zaci¹gnêli te kredyty. Taki zapis w umowach kredytowych powodowa³, ¿e banki nalicza³y doœæ du¿e mar¿e, które przez wielu uwa¿ane by³y za niesprawiedliwe. Prowadzi³o to tak¿e do tego, ¿e banki mia³y pozycjê dominuj¹c¹ wobec klienta. Jak
pañstwo senatorowie wiedz¹, sprawa by³a wielokrotnie omawiana, dyskutowana, by³a przedmiotem ró¿nego rodzaju analiz, no i konsekwencj¹ tego jest ustawa, któr¹ dziœ rozpatrujemy.
W tej ustawie autorzy proponuj¹ wprowadziæ
zasadê, ¿eby ka¿dy, kto zaci¹gn¹³ kredyt w innej
walucie ni¿ z³oty polski, mia³ prawo zwracania tego kredytu w takiej walucie, jaka jest zapisana
w umowie kredytowej. I osoba, która bêdzie sp³aca³a kredyt, ma wybór, czy dokona zakupu waluty
w banku, w którym kredyt zaci¹gnê³a, czy w innym banku, czy nawet w kantorze. Te œrodki finansowe mog¹ te¿ pochodziæ z dochodów wypracowanych przez tê osobê za granic¹. Te zmiany zosta³y pomyœlane jako pomoc dla tych, którzy zaci¹gnêli kredyty w walutach obcych. Zapisy,
o których mówimy, maj¹ dotyczyæ zarówno wszystkich tych kredytobiorców, którzy ju¿ dzisiaj s¹
klientami banków – czyli podpisali stosowne
umowy, sp³acaj¹ kredyty, ale maj¹ przed sob¹ jeszcze ileœ rat do sp³acenia w ci¹gu iluœ lat – jak
i wszystkich umów, które bêd¹ zawierane po wejœciu w ¿ycie ustawy.
Ustawa budzi³a kontrowersje, szczególnie
Zwi¹zku Banków Polskich, który uwa¿a, ¿e ustawa narusza prawa nabyte, zasady, wed³ug których zosta³y zawarte dotychczasowe umowy,
a tak¿e stabilnoœæ umów cywilnych, jakimi s¹
umowy kredytowe. Wed³ug Zwi¹zku Banków Polskich, je¿eli ta ustawa mia³aby obowi¹zywaæ, to
powinna obowi¹zywaæ kredyty, które dopiero bêd¹ zawierane z poszczególnymi bankami. Komisja

jednak nie przychyli³a siê do tej opinii i przyjê³a
ustawê w takiej wersji, jaka zosta³a przygotowana
przez Izbê Poselsk¹.
Jakie mog¹ byæ konsekwencje tej ustawy?
Oczywiœcie wskutek jej wejœcia w ¿ycie banki bêd¹ musia³y zmieniæ wszystkie zawarte umowy
kredytowe o kredyt denominowny lub indeksowany w walucie innej ni¿ polska, tak aby umowy te
spe³nia³y warunki przewidziane w ustawie. Wydaje siê, ¿e pozytywny efekt tej ustawy bêdzie te¿
taki, ¿e banki, obni¿aj¹c tak zwane spready, same
podejm¹ decyzjê o zachowaniu tych warunków
w dotychczasowych umowach – czyli umowy bêd¹
na tych samych zasadach – ale obni¿¹ mar¿e
zwi¹zane z zakupem i denominacj¹ waluty zagranicznej na walutê polsk¹. Wydaje siê, ¿e ta ustawa
rzeczywiœcie bêdzie dobrze s³u¿y³a systemowi
kredytowemu w Polsce.
Raz jeszcze proszê o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
(Senator Stanis³aw Gorczyca: Ja mam pytanie.)
Pan senator Gorczyca. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wiem, ¿e ta
ustawa mo¿e pomóc tym, którzy zaci¹gnêli kredyty we franku szwajcarskim. Ale czy by³a analizowana taka kwestia, ¿e kantory pewnie bêd¹ prowadziæ tak¹ politykê, ¿e ten frank szwajcarski bêdzie wcale nie tañszy, i w efekcie to rozwi¹zanie
nie pomo¿e tym kredytobiorcom, którzy wziêli
kredyty we franku szwajcarskim.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Tê uwagê, któr¹ przedstawi³ tu pan senator,
w swojej opnii zawar³ tak¿e Zwi¹zek Banków Polskich. ZPB uwa¿a, ¿e ta mar¿a przejdzie z banków
do kantorów. Tak mo¿e siê zdarzyæ, ale wcale nie
musi, poniewa¿ pomiêdzy kantorami jest du¿o
wiêcej konkurencji. Poza tym nie tylko kantory s¹
dostawcami waluty, która bêdzie sp³acana w bankach. Dlatego myœlê, ¿e te obawy nie powinny siê
sprawdziæ. Mo¿e tak siê zdarzyæ, ale jest to raczej
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ma³o prawdopodobne. Wydaje mi siê, ¿e banki same podejm¹ decyzjê o obni¿eniu mar¿, tak aby
klienci nie odchodzili i nie rezygnowali z zakupu
waluty w banku, który udzieli³ im kredytu. Myœlê,
¿e te mar¿e bêd¹ wyraŸnie ni¿sze. Ju¿ teraz widaæ,
¿e niektóre banki… Ja w³aœnie dzisiaj rozmawia³em z przedstawicielem banku, który, co prawda,
nie jest g³ównym po¿yczkodawc¹, ale doœæ istotna
liczba kredytów w jego portfelu to kredyty denominowane w walutach obcych, nie tylko we franku. On twierdzi³, ¿e efektem tego bêdzie obni¿enie
mar¿y bankowej na te w³aœnie operacje, czyli tak
zwane spready. Kredyty klientów banków w wiêkszoœci pozostan¹ na zasadach dotychczasowych,
ale mar¿e ulegn¹ obni¿eniu. I o to nam chodzi.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, bowiem nie
widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czeleja.
(G³os z sali: A przedstawiciel rz¹du? Musi siê
odnieœæ do…)
No ale do czego ma siê odnosiæ?
(G³os z sali: Do ustawy.)
Momencik…
Mam zapytanie do przedstawiciela rz¹du. Przypomnê, ¿e pan minister Szczuka i pan prezes Jaros³aw Król s¹ przedstawicielami rz¹du. Oni reprezentuj¹ rz¹d w trakcie procedowania nad t¹
ustaw¹.
Czy panowie macie ochotê na zabranie g³osu?
(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jaros³aw Król: Mo¿e krótko…)
Bardzo proszê. Zapraszam na mównicê. Dobrze?
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze, zaraz
otworzê dyskusjê. Przepraszam za zamieszanie.
Bardzo proszê.

Wiceprezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, za umo¿liwienie zabrania g³osu.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e do tego projektu poselskiego nie ma stanowiska rz¹du, ale by³o wy-
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pracowane stanowisko rz¹du do pierwotnego projektu poselskiego w tej sprawie, który zak³ada³ jedynie nowelizacjê ustawy o kredycie konsumenckim. Niemniej chcia³bym powiedzieæ, co pan senator Kleina podkreœli³, ¿e w wyniku konsensusu
dosz³o do wypracowania ustawy, która zak³ada
nowelizacjê ustawy – Prawo bankowe i ustawy
o kredycie konsumenckim. Stanowisko rz¹du
w stosunku do nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim by³o pozytywne, tak ¿e wydaje mi siê,
¿e stanowisko akceptacji w pe³ni mo¿emy odnieœæ
równie¿ do procedowanej przez Wysoki Senat
ustawy.
W stanowisku rz¹du, wyra¿aj¹c akceptacjê,
podkreœlono koniecznoœæ dokonania pewnych
doprecyzowañ czy uzupe³nieñ, zw³aszcza je¿eli
chodzi o zakres uprawnieñ konsumentów. Procedowana przez pañstwa ustawa w du¿ej mierze zosta³a w odpowiedni sposób uzupe³niona. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Ten projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du, jak
mówi³am, s¹ upowa¿nieni pan minister Szczuka
i pan prezes.
Mam pytanie, czy panowie senatorowie…
Pan senator Czelej ma pytanie do pana prezesa. Tak?
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Prezesie, czy jest pan pewien, ¿e zarzuty
co do niekonstytucyjnoœci tej ustawy, jakie s¹
podnoszone – chodzi o zasadê niedzia³ania prawa
wstecz, ograniczenie swobody zawierania umów
oraz naruszenie konstytucyjnej ochrony praw nabytych – nie spowoduj¹, ¿e ustawa maj¹ca dobre
intencje przepadnie w Trybunale?

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

Wiceprezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Panie Senatorze, projekt ustawy bardzo szybko
by³ procedowany. Nale¿y powiedzieæ, ¿e… Nie mamy opinii, które w tym zakresie s¹ przygotowywane, tak ¿e nie by³o takiej opinii podczas rozpatrywania – mówiê tutaj o opinii biura analiz – ustawy
na posiedzeniu senackiej Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Chcia³bym jednak podkreœ-
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liæ, ¿e w przypadku relacji, których dotyczy ta
ustawa, mamy do czynienia z nierównoœci¹ stron
stosunku cywilnego. Z jednej strony mamy konsumenta jako s³abszego uczestnika rynku,
a z drugiej strony profesjonalnego przedsiêbiorcê,
bank. St¹d rozwi¹zania, które s¹ przyjête, s¹ na
korzyœæ konsumenta. Wydaje mi siê, ¿e trzeba to
braæ pod uwagê, dokonuj¹c oceny w zakresach,
o których mówi³ pan senator.
Wydaje mi siê te¿ – i tutaj prezentujê tylko stanowisko Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – ¿e ta ustawa, je¿eli chodzi o umowy ju¿
zawarte, bêdzie dotyczy³a tylko i wy³¹cznie sp³at
pozosta³ych z tytu³u umowy. Nie bêdzie zatem dotyczy³a kwot, które zosta³y sp³acone. W zwi¹zku
z tym nie jestem pewien, czy to rozwi¹zanie bêdzie
przeczy³o zasadzie niedzia³ania prawa wstecz czy
te¿ ogranicza³o zasadê swobody zawierania
umów. Tym bardziej ¿e konsumenci mog¹ chcieæ
sp³acaæ kredyty dalej na takich samych zasadach
albo na tych, które bêd¹ dla nich korzystne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Czy do pana prezesa b¹dŸ do pana ministra s¹
jeszcze pytania?
Jeœli nie, to dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jaros³aw Król: Dziêkujê bardzo.)
Poniewa¿ ju¿ wyg³osi³am sentencjê dotycz¹c¹
otwarcia dyskusji, zapraszam pana senatora Czeleja i przypominam o dziesiêciu minutach regulaminowych.

Senator Grzegorz Czelej:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wydajê mi siê, ¿e ta dosyæ dok³adnie zreferowana ustawa wymaga krótkiego komentarza co do
tych punktów, które budzi³y nasze zastrze¿enia
na posiedzeniu komisji. Chcia³bym na wstêpie
mocno zaznaczyæ, ¿e kierujemy siê dobrymi intencjami, dlatego w pracach komisji nasze stanowisko by³o jednog³oœne, popieraj¹ce ustawê. Nie
mogê jednak przejœæ nad kwesti¹ tej ustawy obojêtnie, bez podzielenia siê z pañstwem w¹tpliwoœciami. W¹tpliwoœci, które zosta³y zg³oszone,
moim zdaniem s¹ tak du¿ego kalibru, ¿e wymagaj¹ co najmniej zastanowienia i omówienia.
Zasada niedzia³ania prawa wstecz. To pierwsza
kwestia, która zosta³a podniesiony. W zwi¹zku
z szybkim tempem prac nasze Biuro Legislacyjne
nie odnios³o siê do tego zarzutu, co chcia³bym
bardzo mocno podkreœliæ. Zrzucam tu na karb
zbyt szybkiego procedowania. Uwa¿am, ¿e ustawy powinniœmy przyjmowaæ po bardzo dok³adnej

analizie tak ciê¿kiego zarzutu. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce, ¿e je¿eli umo¿liwimy tego typu procedurê sp³acania kredytów… Wydaje mi
siê, ¿e bêdzie to wymaga³o aneksów w stosunku
do umów kilkuset tysiêcy kredytobiorców, bo je¿eli takie prawa kredytobiorca ma mieæ… One nie
wynikaj¹ z treœci du¿ej czêœci tych umów. Stan
obecny jest taki: czêœæ kredytobiorców, maj¹c
œwiadomoœæ tego, ¿e sp³ata na w³asne konta walutowe jest tañsza po zakupie waluty w kantorach, ju¿ zawar³a umowy umo¿liwiaj¹ce tê procedurê. Nie jest tak, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cego
prawa dzisiaj tego nie mo¿na zrobiæ. Dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e czêœæ firm czy osób prywatnych, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e taniej jest w kantorach, zawar³a tak¹ umowê. A w przypadku osób,
które w umowach takiego zapisu nie maj¹… Rozumiem, ¿e bêdzie trzeba aneksowaæ setki tysiêcy
umów. Pierwsza sprawa to problemy techniczne,
druga, generalna, jak mówi³em wczeœniej, dotyczy tego, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. Czy
w zwi¹zku z tym ca³a ustawa nie zostanie zakwestionowana przez Trybuna³ Konstytucyjny?
Drugim zarzutem, moim zdaniem bardzo powa¿nym, jest ograniczenie swobody zawierania
umów i naruszenie konstytucyjnej gwarancji
ochrony wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej. To
jest trudny do odparcia zarzut, strony w sposób
œwiadomy siê na to godzi³y. Z punktu widzenia
banków to wygl¹da w ten sposób: negocjuj¹c warunki umowy, obni¿ymy mar¿ê, ale chcemy mieæ
zagwarantowane, ¿e firma czy osoba fizyczna bêdzie kupowa³a u nas walutê. Teraz popatrzmy
z punktu widzenia tak zawartej umowy. Je¿eli zabiera siê jednej stronie potencjalne wp³ywy, to nie
pozostaje to bez wp³ywu na rentownoœæ ca³ej
umowy. To nie jest sytuacja, w której ja broniê
banków, ja mam tego œwiadomoœæ, ale my powinniœmy staæ na gruncie prawa.
Trzecim elementem, bardzo powa¿nym, jest
naruszenie konstytucyjnej ochrony praw nabytych. Nie bêdê tego komentowa³. To te¿ jest trudne
do obronienia.
Koñcz¹c moje wyst¹pienie, chcia³bym powiedzieæ o skali, bo chcia³bym, aby Wysoka Izba zda³a sobie sprawê z tego, o jakiej skali rozmawiamy.
Chodzi o spready, o których tak g³oœno by³o teraz
w mediach. Ja pokusi³em siê o to, a¿eby sprawdziæ, jakie spready maj¹ poszczególne banki. Rozmawiamy tu o tym, ¿e osoba fizyczna lub firma
maj¹ca kredyt jest w stanie kupiæ, czy na rynku
miêdzybankowym, czy w kantorze, walutê, franki, bo najczêœciej o to chodzi, o 2, 3, 4 gr dro¿ej ni¿
oferuj¹ to banki.
Ca³y problem zosta³ wywo³any szalej¹cym kursem franka, który jest zupe³nie oderwany od rzeczywistoœci i od stanu naszej gospodarki. Problemem dla kredytobiorców, g³ównie maj¹cych kredyty we frankach szwajcarskich, jest to, ¿e kredyty we frankach szwajcarskich by³y promowane
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wtedy, kiedy kurs franka by³ na poziomie 2,15,
2,20, 2,25, a teraz bije on rekordy, wczoraj by³o to
3,74. Wiêc tu mówimy o wzroœcie o 1,5 z³, to jest
taka skala i to jest zasadniczy problem, a skupiamy siê na spreadzie, gdzie problem dotyczy 3, 4,
5 gr i jest to w ogóle nieistotna sprawa wobec tego,
co siê teraz dzieje.
Oczywiœcie ja rozumiem aspekt medialny, z tego powodu mamy do czynienia z ustaw¹ tak szybko procedowan¹, ale musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e problemem dla kredytobiorców nie
jest spread, te 3 gr czy 4 gr. Przy okazji, tak ju¿
wchodz¹c w szczegó³y, nale¿y zdaæ sobie sprawê
z tego, ¿e aby to zrobiæ, trzeba za³o¿yæ konto walutowe, które te¿ kosztuje. Tak naprawdê tylko
w przypadku du¿ych kredytów zysk jest naprawdê istotny, nie wiem, mo¿e na poziomie 50 z³ czy
100 z³ miesiêcznie. To s¹ fakty. Tymczasem wprowadzamy ustawê, która ma trzy bardzo powa¿ne
zarzuty konstytucyjne.
Maj¹c dobre intencje, byliœmy na posiedzeniu
komisji jednog³oœni i ja bêdê rekomendowa³ swojemu klubowi g³osowanie za przyjêciem tej ustawy, ale czu³em siê zobowi¹zany powag¹ swojego
mandatu do podzielenia siê z pañstwem tymi powa¿nymi w¹tpliwoœciami, które mam. Mam nadziejê, ¿e dobra ustawa nie zostanie odrzucona
przez Trybuna³ z powodu tych zarzutów. Gdyby
w ustawie by³y zapisy mówi¹ce o tym, ¿e ona
wchodzi w ¿ycie w dniu og³oszenia, to tych problemów by nie by³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Ryszard Knosala i Czes³aw Ryszka z³o¿yli swoje
przemówienia do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy, chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo panu prezesowi i panu ministrowi.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawê o zmianie

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1317,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1317A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Rafa³a Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê uprzejmie.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê uprzejmie.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Nowelizacja dotyczy ustawy, która przewidywa³a, ¿e na wniosek p³atnika sk³adek, który w okresie
od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wejœcia w ¿ycie
tej ustawy zg³asza³ ubezpieczonego podlegaj¹cego
obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym ze wskazanego w ustawie
tytu³u, jednoczeœnie pobiera³ zasi³ek macierzyñski
lub zasi³ek w wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego
z innego tytu³u, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
umarza³ nale¿noœci z tytu³u sk³adek na te ubezpieczenia nale¿ne w zwi¹zku z prowadzeniem pozarolniczej dzia³alnoœci lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoœci za okres, w którym ubezpieczony pobiera³
zasi³ek macierzyñski lub zasi³ek w wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego. W œwietle przepisów tej
ustawy tego rodzaju wnioski mog³y byæ sk³adane
do dnia 1 wrzeœnia 2010 r.
Nowelizacja polega na tym, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zewidencjonuje do dnia 31 grudnia 2012 r. wszystkie sk³adki. W przypadku uwzglêdnienia wniosku, o którym mówi³em, z³o¿onego po dniu 1 wrzeœnia 2010 r., czyli po tej dacie
nowelizowanej ustawy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zewidencjonuje ca³oœæ sk³adek na ubezpieczenia emerytalne.
Nowelizacja nie budzi zastrze¿eñ. Komisja jednog³oœnie rekomenduje Wysokiej Izbie jej zaakceptowanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
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? Nie widzê chêtnych. Wszystko jasne.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Przypominam, ¿e przedstawicielem rz¹du jest
pan minister Marek Bucior.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.)
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Nie. Tak? Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Równie¿ nie widzê chêtnych. Dziêkujê
bardzo.
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 zamkniêcia dyskusji.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê, ¿e pan
senator Knosala z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci
pracodawcy oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1320,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1320A.
Ju¿ idzie nasz kochany pan senator Rulewski.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Mamy sygna³, ¿e ju¿ biegnie.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mamy teraz
chwilê oddechu.)
Ma pseudonim „Rulon”, jak ostatnio przeczytaliœmy, ale nie wiem, czy to jest…
(Senator Rafa³ Muchacki: Jedenasty…)
Proszê?
(Senator Rafa³ Muchacki: Jedenasty punkt mo¿emy zrobiæ, bo tam jest to samo ministerstwo.)
Nie, skoro ju¿ idzie, to dajmy mu szansê. A na
razie inny pan senator…
(Rozmowy na sali)
A w³aœnie, minister Duda jest?
(G³os z sali: Minister Duda te¿ biegnie.)
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior: Pani Marsza³ek, ja
w razie czego odpowiem.)
Tak? Dobrze, w porz¹dku, bardzo siê cieszê. To
tylko poczekamy, a¿ pan senator…
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

(G³os z sali: Rulewski ju¿ jest w drodze.)
Proszê pañstwa, og³aszam dwuminutow¹ przerwê techniczn¹, bo innych przerw nie mo¿na robiæ…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e najpierw
pytania do pana ministra, a póŸniej do sprawozdawcy?)
Pan senator Bisztyga zaczyna kombinowaæ…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chcia³em po prostu usprawniæ…)
Nie, nie. Poczekamy jeszcze jedn¹ minutê…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Jest senator Rulewski!)
Panie Senatorze, zapraszam. Przerwa techniczna trwa³a do dwunastej trzydzieœci trzy, teraz
zapraszam na mównicê.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, dziêkujê za wyrozumia³oœæ, ale jak sama Pani Marsza³ek zwróci³a uwagê, to technika nawali³a, nie cz³owiek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zosta³em upowa¿niony przez Komisjê Rodziny
i Polityki Spo³ecznej do przedstawienia sprawozdania z prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wynik³a z przed³o¿enia rz¹dowego, by³a
procedowana w Sejmie, a w Sejmie pos³anki i pos³owie doszli do zgodnego stanowiska, ¿e ustawê
trzeba uchwaliæ, ale wnosz¹c po drodze kilka poprawek. Dyskusja, która odby³a siê we wspomnianej ju¿ komisji, potwierdzi³a to stanowisko.
Mam wiêc upowa¿nienie Wysokiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej do rekomendowania Wysokiej Izbie przyjêcia tej ustawy, jednak¿e wraz
z trzema poprawkami zaproponowanymi w trakcie prac komisji przez dzia³ legislacyjny.
Od razu zaznaczam, ¿e te trzy poprawki nie
zmieniaj¹ w znacz¹cy sposób kszta³tu, zamierzeñ ani celów ustawy. Dwie z nich dotycz¹ ujednolicenia s³ownictwa, zaœ jedna zmierza do wyjaœnienia kwestii dotycz¹cej delegowania pracowników z biur terenowych do urzêdów marsza³kowskich. Te poprawki spotka³y siê zreszt¹
z akceptacj¹ ze strony inicjatora ustawy, czyli
rz¹du, oraz senatorów.
Warto przypomnieæ Wysokiej Izbie, ¿e omawiana ustawa, która zrodzi³a siê, jak pamiêtam,
w wyniku paktu o przedsiêbiorstwie, nadal obowi¹zuj¹cego – co jest dowodem na to, jak s³uszne,
jak konieczne s¹ czasem umowy spo³eczne – zosta³a w gruncie rzeczy doœæ istotnie zmieniona
w 2004 r. Od tego czasu wymieniany w niej fundusz, jeden z nielicznych ju¿ takich funduszy, mimo ¿e podlega ogl¹dowi spo³ecznemu, a nawet
najwy¿szych organów kontroli, pracuje sprawnie
i wyrównuje ró¿ne fa³dy na rynku pracy – fa³dy ro-
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zumiane jako niewyp³acalnoœæ pracodawcy.
A niewyp³acalnoœæ mo¿e powstaæ z wielu przyczyn
– przyk³adem jest chocia¿by wspominana niedawna niewyp³acalnoœæ, która mo¿e powstaæ z racji
zerwanego kontraktu z firm¹ Covec. Mimo jednak
tej sprawnoœci dotychczasowe doœwiadczenia
upowa¿ni³y rz¹d do aktualizacji ustawy poprzez
wprowadzenie zmian.
Najwa¿niejsze zmiany to oczywiœcie zmiany
doprecyzowuj¹ce czy te¿ konsumuj¹ce wyrok jednego z s¹dów w Polsce, w którym to wyroku
przegra³ Fundusz Pracy. Chodzi mianowicie
o sprawê polskiego przedsiêbiorcy maj¹cego filie
swojej firmy za granic¹ i o sytuacjê, w której s¹d
za granic¹ uzna³ upad³oœæ pracodawcy, a w³aœciwie, powiem fachowo, wszczêto procedurê upad³oœciow¹. Ale takiego rozwi¹zania w Polsce nie
by³o. Mamy tu wiêc pierwsze rozszerzenie ustawy o rozwi¹zanie wynikaj¹ce z przypadku, w którym upad³oœæ czy te¿ taka procedura zosta³a
uruchomiona przez s¹d znajduj¹cy siê poza obszarem Rzeczypospolitej.
Istotniejsze s¹ jednak zmiany, które daj¹ funduszowi pewn¹ elastycznoœæ. Chodzi mianowicie o zmiany pozwalaj¹ce funduszowi na przyst¹pienie do uk³adu, który pracodawcy zawieraj¹ z wierzycielami. W tym w³aœnie zakresie ustawa przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ elastycznego
reagowania funduszu – podczas rewindykacji
nale¿noœci od strony uk³adu fundusz bêdzie
móg³ dzia³aæ w sposób bardziej elastyczny ni¿ do
tej pory.
Ustawa umo¿liwia te¿ funduszowi elastyczniejsze kszta³towanie warunków zwrotu, zw³aszcza
w tych sytuacjach, gdy nie ma ju¿ pracodawcy, bo
on, ¿e tak powiem, fizycznie upad³ i nie prowadzi
ju¿ dzia³alnoœci gospodarczej. Komisja uzna³a, ¿e
nale¿y tê zmianê uznaæ za bardzo wartoœciow¹.
Ponadto w swoim drugim rozdziale ustawa
wprowadza zmiany wynik³e z przyjêtej chyba
w zesz³ym roku ustawy o finansowaniu, o finansach publicznych, która, jak wiadomo, wprowadzi³a… znosi³a podmiotowoœæ prawn¹ funduszu.
Jeœli chodzi o skutki, to spowodowa³o to równie¿
zmiany organizacyjne polegaj¹ce na tym, ¿e odt¹d podmiotami, jednymi z g³ównych podmiotów, zw³aszcza tymi, które realizuj¹ zadania funduszu, bêd¹ urzêdy marsza³kowskie. Niemniej
jednak fundusz zawsze pozostaje funduszem celowym, pañstwowym funduszem celowym, nad
którym pieczê sprawuje minister w³aœciwy do
spraw pracy.
To by by³a w³aœciwie wiêkszoœæ wa¿niejszych
zagadnieñ, które podlega³y ocenie komisji.
Jeszcze raz podkreœlam, ¿e Wysoka Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie podjêcie uchwa³y
o przyjêciu ustawy wraz z trzema poprawkami.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy poprawki…
(Senator Jan Rulewski: S¹ zawarte w sprawozdaniu.)
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o pozostanie
na mównicy, albowiem senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?
Pan senator Bisztyga, potem pan senator Knosala. I to na razie wszyscy.
Bardzo proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Sprawozdawco, odwo³uj¹c siê
do pana wieloletnich doœwiadczeñ i zainteresowania problemem, chcia³bym zapytaæ o nastêpuj¹ce
kwestie. Czy ma pan wiedzê o tym – jeœli nie, to poprosimy pana ministra o uzupe³nienie – jak wygl¹da aktualnie stan funduszu? Ilu pracodawców
i pracowników skorzysta³o z niego w 2010 r. i do
chwili obecnej? To jest szczególnie wa¿ne w kontekœcie przeniesienia tego funduszuw gestiê marsza³ka.
Nastêpna kwestia jest taka… Ja nie wiem, czy
mia³ pan racjê, mówi¹c, ¿e podwykonawcy, z którymi zerwano kontrakt, s¹ objêci dobrodziejstwem tej ustawy. Wydaje mi siê, ¿e nie.
(Senator Jan Rulewski: Ja nie powiedzia³em…)
Bêdzie potrzebna jej nowelizacja. Czy ma pan
wiedzê, czy ewentualnie taka nowelizacja bêdzie
proponowana?
I nastêpna kwestia. Czy nie wydaje siê panu senatorowi sprawozdawcy, ¿e nale¿a³oby jednak,
tak jak by³o w przypadku PFRON, opóŸniæ wdro¿enie? Je¿eli bowiem zmienia siê trochê nadzór,
przechodzi to do gestii marsza³ka, to zmienia siê
niejako punkt ciê¿koœci, jest on przenoszony z ministra pracy na ministra finansów. St¹d wydaje
mi siê, ¿e – choæ nie wiem, czy zd¹¿ymy, mo¿e pan
minister nas tutaj uspokoi – mo¿e termin wdro¿enia powinien byæ póŸniejszy, na przyk³ad od 1 stycznia. Dziêkujê bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê.)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Bisztyga!
Na pytania odpowiadam byæ mo¿e niezbyt dostatecznie, ale pozostaje jeszcze dyskusja i stanowisko rz¹du.
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Stan finansowy funduszu, powiedzia³bym, jest
dobry. Nad tym nasza komisja bierze swoist¹ kontrolê, nadzór i, ogólnie mówi¹c, pocz¹wszy od dwa
tysi¹ce któregoœ roku, chyba od 2001 r., s¹ nadwy¿ki, a w chwili obecnej, jak pamiêtam, s¹ 3 miliardy z³. Oczywiœcie to nie jest ¿ywa, dyspozycyjna gotówka czy kwota, bo jest to nadwy¿ka wraz
z nale¿noœciami. No, a z nale¿noœciami – wiadomo, mniej wiêcej z po³ow¹ – bywa trudno i ró¿nie.
Jeœli chodzi o nowelizacjê funduszu… Nie, jeœli
chodzi o ten przes³awny Covec, to, zgrubnie bior¹c, sytuacja w Covec – ale bardzo zgrubnie – jest
uregulowana. To znaczy s¹ pracodawcy, którzy
rzeczywiœcie nie otrzymuj¹ œwiadczeñ ze strony
generalnego wykonawcy, ale przecie¿ ustawa nie
wprowadza pojêæ takich jak pracodawca generalny, lokalny, subiektywny czy te¿ drobny, ona mówi wprost o ochronie roszczeñ pracowniczych wobec pracodawcy. W tym przypadku pracodawc¹
bêdzie oczywiœcie ten drobny pracodawca, którego kontrakty nie s¹ jednak realizowane. W tym
momencie odsy³am czcigodnego pana senatora
do mojego krótkiego wyst¹pienia, w którym powiem o tym, jak spowodowaæ, ¿eby ten fundusz
by³ jeszcze bardziej elastyczny i przyjazny dla pracowników i pracodawców, bo przecie¿ on powstaje ze sk³adek pracodawców.
Trzecie pytanie, które pan zada³, wspó³brzmi
z tym, co by³o nawet przedmiotem poprawki grupy pos³ów, a mianowicie ¿eby, jak to by³o
w przypadku PFRON, opóŸniæ pe³ne lub czêœciowe przejœcie do formy pañstwowego funduszu celowego bez osobowoœci prawnej. To by³oby na
wzór PFRON. Otó¿ zdaniem rz¹du – g³osów przeciwnych nie by³o – w obecnej chwili nie ma takiej
mo¿liwoœci, bo procedury zosta³y ju¿ uruchomione i zosta³a przyjêta ustawa. Tak wiêc zmiany
w tej ustawie oczywiœcie spowodowa³yby jeszcze
wiêkszy ba³agan – mówiê o zmianach, które wchodz¹ w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. Zdaniem rz¹du –
mo¿e równie¿ pan senator to sprawi³ – samorz¹dy, które przejmuj¹ g³ówn¹ czêœæ zadañ realizacyjnych, s¹ dobrze przygotowane do tej operacji. No i wreszcie stan finansowy funduszu wskazuje na to, ¿e nie bêd¹ one startowaæ z deficytem
œrodków. Dodam jeszcze od siebie, ¿e ta konstrukcja ustawy nie pozwala na zbytni¹ ingerencjê ministra finansów w funkcjonowanie funduszu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê.
(Senator Jan Rulewski: Na wszystkie pytania
odpowiedzia³em. I o ile pan senator Bisztyga…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jestem usatysfakcjonowany.)
Dziêkujê, dziêkujê bardzo.

Pan senator Knosala.
Czy jeszcze s¹ pytania? Nie?
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, moje pytanie dotyczy tego,
czego nie ma w obecnej zmianie ustawy, a mianowicie wyp³acania przez fundusz œrodków przez
okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. W biurze senatorskim w ostatnich miesi¹cach, a mo¿e nawet
i ci¹gu ostatnich dwóch lat, przyjmowa³em osób,
które siê na to uregulowanie, powiedzmy wprost,
skar¿y³y. I chcia³bym zapytaæ: czy na posiedzeniach komisji nie rozwa¿ano mo¿liwoœci wyd³u¿enia tego okresu, tym bardziej, ¿e fundusz ma siê
dobrze? Dziêkujê.

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

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, dziêkujê za to pytanie, choæ
ono mo¿e nie dotyczy dok³adnie prac komisji, która nie mia³a zbyt dobrych czy komfortowych warunków, w tym prawnych, do proponowania
zmian w tej ustawie. Niemniej jednak rzeczywiœcie podzielam pañskie zdanie, ¿e to jest pytanie
o dalsz¹ przysz³oœæ, o dalsz¹ pracê nad t¹ ustaw¹.
I te¿ chcia³bym tu odwo³aæ siê do mojego krótkiego wyst¹pienia, które bêdzie za chwilê, a w którym
bêdê sugerowa³ – podobnie jak uczyni³ to pan
w swoim pytaniu – ¿eby jednak zrodzi³a siê inicjatywa w zespole Komisji Trójstronnej. Wiadomo
bowiem, ¿e gospodarzem tej ustawy jesteœmy
oczywiœcie wszyscy, rz¹d, parlament, ale równie¿
jej gospodarzem jest Komisja Trójstronna. Myœlê,
¿e jest to rzecz godna naszego zastanowienia.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Liczy³am na pana, Panie Senatorze, wpisuj¹c
pana wczeœniej na listê.
I bardzo proszê… To pana telefon tam dzwoni³?
(Senator Jan Rulewski: Komórka?)
Tak, komórkowy, tam w³aœnie.
(Senator Jan Rulewski: Mój nie.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
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stanowisko rz¹du? Podtrzymuje pan, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
Nie chce pan zabraæ g³osu, tak?
Przypomnê, ¿e przedstawicielem rz¹du jest pan
minister Marek Bucior.
Obecnie senatorowie maj¹ prawo 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 zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu oczywiœcie pana senatora Jana Rulewskiego.
Zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Doœæ krótko. Zacznê od postawienia dwóch pytañ i, ewentualnie, propozycji zmiany, poprawki,
któr¹ chyba jednak nie uda siê zredagowaæ. Mianowicie w ustawie dostrzegam pewne braki, oczywiœcie niedostrze¿one przez parlament czy Wysok¹ Izbê, Izbê sejmow¹. I tak w koñcowych partiach tej ustawy s¹ zawarte obostrzenia w stosunku do marsza³ków, gospodarzy tego funduszu,
którzy w imieniu dysponenta bêd¹ pe³niæ funkcjê
gospodarowania funduszami. I przewiduje siê
tam na³o¿enie kar administracyjnych w wysokoœci do trzech przeciêtnych pensji marsza³ka, odpowiednio naliczanych, a jak wiadomo, w pañstwie demokratycznym system kar, nawet administracyjnych, podlega zaskar¿eniu. Chcia³bym
wiêc zapytaæ, czy jest czymœ w³aœciwym, aby kary
ujête w tym rozdziale nie mia³y szansy na zaskar¿enie. Mo¿na by oczywiœcie przywo³aæ tutaj, a tego
nie zauwa¿am, procedurê z kodeksu postêpowania administracyjnego, która zak³ada, ¿e ka¿da
decyzja administracyjna wobec instytucji prawnych b¹dŸ obywateli podlega zaskar¿eniu.
I drugie zagadnienie, które stawiam bardziej
pod polityczn¹ rozwagê. Stawiacie zadania, powa¿ne zadania, s³uszne zreszt¹, s³usznie decentralizuje siê urzêdom marsza³kowskim, gdy¿ one
dostaj¹ dodatkowy orê¿, jaki do tej pory spe³niaj¹
gospodaruj¹c funduszem pracy, wykorzystuj¹
œrodki europejskie do aktywizacji rynków pracy.
Jest pytanie, czy to powa¿ne zadanie gospodaro-
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wania kolejnymi du¿ymi sumami – a mówimy tu
ju¿ o miliardach – nie powinno byæ w jakiœ sposób
wynagradzane. Nie myœlê tu o nagrodzie, tylko
o wynagrodzeniu, czyli o przeznaczeniu na to miêdzy innymi kwot z tytu³u gospodarki tymi funduszami. A tak w ogóle to obiecywa³em panom senatorom Knosali i Bisztydze, ¿e zajmê siê tak¹ refleksj¹ nad t¹ ustaw¹. Oczywiœcie nie ma mo¿liwoœci realizacji tego w tym rozdaniu prawnym
i mo¿e nawet w tej kadencji, ale polecam to rz¹dowi. No, jest taka prosta konstatacja, któr¹ wypowiedzia³ pan senator Knosala, ¿e w tym funduszu
s¹ du¿e nadwy¿ki. A przecie¿ to s¹ œrodki, które
pracodawcy gromadz¹ w zwi¹zku z wystêpuj¹cymi trudnoœciami w zakresie realizacji praw i obowi¹zków wobec pracowników. Z kolei moja praca
w Radzie Ochrony Pracy, a zw³aszcza sprawozdania Pañstwowej Inspekcji Pracy wskazuj¹, ¿e
w ka¿dym niemal¿e roku, a tych lat by³o ju¿ du¿o… No, stwierdzamy wystêpowanie powa¿nego
problemu spo³ecznego, oczywiœcie tak¿e materialnego, jakim jest niewyp³acanie wynagrodzeñ.
Nale¿y on do trzech podstawowych problemów
w Polsce. Nie s¹ spotykane w Europie, a przecie¿
mamy prawo z odwag¹ i dum¹ powiedzieæ, ¿e ju¿
jesteœmy Europejczykami. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pewna konstatacja. Mo¿e tak uelastyczniæ
te przepisy, oczywiœcie z zachowaniem du¿ej
ostro¿noœci, ¿eby po³¹czyæ te dwie sprawy, dobrze
przyjrzeæ siê tym dwóm sprawom? Chodzi te¿ o to,
¿eby tych napiêtych spraw nie realizowaæ operacyjnie – a tak chyba by³o w przeci¹gu tego roku
w przypadku zak³adu, który porzuci³ jeden z obywateli pañstw azjatyckich – tylko prewencyjnie.
O czym ja tutaj myœlê? Ju¿ z lektury tej ustawy
wynika, ¿e w pañstwach europejskich roszczenia
pracowników, a myœlê, ¿e tak¿e przedsiêbiorców,
powstaj¹ w momencie uruchomienia procesu
upad³oœci, wszczêcia procedury upad³oœciowej.
My przyjêliœmy wariant ostro¿niejszy. W³aœnie
w momencie wydania przez s¹d orzeczenia
o upad³oœci – wprawdzie jeszcze nie zosta³o uprawomocnione, ale jest to ju¿ orzeczenie – mamy do
czynienia z du¿ymi napiêciami. Pracownicy nie
wiedz¹, co bêdzie z ich wynagrodzeniami. Czasami ten proces ma formê takiej nieformalnej konsultacji. Mówi siê, ¿e jeszcze bêdzie siê szukaæ innych rozwi¹zañ, a nale¿noœci rosn¹. A póŸniej pojawia siê drugi problem. Albo takiej fury nale¿noœci nie da siê zrealizowaæ, albo sprawy prawnie s¹
ju¿ zaleg³e. A jak wiadomo, fundusz nie realizuje
wszystkich nale¿noœci, obejmuje tylko, o ile pamiêtam, dzia³ania siêgaj¹ce trzy miesi¹ce wstecz,
jak powiedzia³ pan senator Knosala, nie dalej ni¿
trzy miesi¹ce. Dodajmy kolejne ograniczenie: nie
chodzi o wszystkie tytu³y pracownicze. I kolejne:
nie chodzi o ka¿d¹ wielkoœæ, bo liczy siê to tylko do
wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce, podawanej przez GUS. To wszystko plus jeszcze inne sprawy, o których nie chcê tutaj mó-
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wiæ, bo rozumiem, ¿e to jest kompetencja komisji
trójstronnej, upowa¿nia mnie do tej dyskusji.
Jeszcze jedna sprawa. Platforma Obywatelska realizuje filozofiê przyjaznego pañstwa.
Myœlê, ¿e w tym zakresie mo¿na te¿ mówiæ
o przyjaznym pañstwie. Urz¹d, który w tej chwili
jest ju¿ urzêdem wprost podleg³ym rz¹dowi, bez
w³asnej osobowoœci prawnej, powinien byæ
przyjazny. I co ja w tym momencie myœlê? ¯e te¿
powinien wystêpowaæ z inicjatyw¹. Bo nie zawsze jest tak, ¿e pracownik jest œwiadomy
swoich praw, a tym bardziej œwiadomy mo¿liwoœci realizacji tych praw. Oczywiœcie mo¿e z³o¿yæ
wniosek o upad³oœæ zak³adu. Ale, powiedzmy,
op³ata i w³aœciwe sformu³owanie wniosku powoduj¹, ¿e… Trudno liczyæ, ¿eby miejsce pracy
sprzedawczyni, a wiêc sklep, upad³o, ¿eby mo¿na by³o postawiæ go w stan upad³oœci. Ta sprzedawczyni musi wiêc szukaæ dla swojej rodziny
innych œrodków. I tutaj nasuwa siê taka luŸna,
moim zdaniem, propozycja. Chodzi o to, ¿eby to
w³aœnie Pañstwowa Inspekcja Pracy, jeœli to
sprawdzi i jeœli stwierdzi istnienie problemu,
a ma prawo do wyst¹pienia, poinformowa³a
Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych o wystêpowaniu tego problemu. Chodzi te¿ o to, ¿eby urz¹d z w³asnej inicjatywy wyst¹pi³ w tej sprawie, bo przecie¿ ma przypisane
zadania kontrolne. Nawet jeœli dzisiaj tego nie
dostrzega, to jutro wróci to do niego ze zdwojon¹
energi¹ i bêd¹ potrzebne wiêksze œrodki. Ju¿ nie
wspominam tu o napiêciach spo³ecznych. I na
tym te¿ by polega³a rola przyjaznego pañstwa,
z którego realizacj¹, potwierdzam, Platforma
zmaga siê w trakcie licznych legislacyjnych wyst¹pieñ. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Idealnie dziesiêæ minut.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo.
Wszystkie wnioski przeanalizujemy. Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo. Informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie…
(G³os z sali: A wnioski legislacyjne?)
Nie ma wniosków, pyta³am.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Po moim pytaniu pan senator odpowiedzia³, ¿e
wnioski zosta³y zg³oszone podczas posiedzenia
komisji.

I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1316,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1316A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pañstwo Senatorowie!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej obradowa³a nad tym projektem 2 sierpnia. Jest to bardzo
powa¿ne przed³o¿enie, wynikaj¹ce z czterech
przes³anek: dwóch wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, potrzeby dostosowania tych przepisów
do zmieniaj¹cych siê przepisów w zakresie koordynacji europejskiej w ramach Unii Europejskiej
w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego i z doœwiadczeñ stosowania tej ustawy przez te lata,
które minê³y od jej wprowadzenia. Jest to kilkanaœcie znacz¹cych poprawek.
Pierwsza zmienia definicjê dochodu zawart¹
w art. 3 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w tej
czêœci, w której dotyczy podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych.
Zmienia tê definicjê poprzez wskazanie, ¿e dochodem, na podstawie którego ustalane jest prawo do
œwiadczeñ rodzinnych oraz œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego, s¹ dochody podlegaj¹ce opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach
okreœlonych tam w art. 27. Z kolei ta zmiana rodzi
koniecznoœæ wprowadzenia stosownej zmiany
w art. 23, dotycz¹cej œwiadczeniach rodzinnych.
Druga zmiana dotyczy tego, ¿e dochód rodziny
stanowiæ bêdzie suma dochodów cz³onków rodziny, czyli przeciêtny miesiêczny dochód osi¹gniêty
w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy. Proponuje siê przeniesienie treœci rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z 2
czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiadczenie rodzinne do
ustawy i okreœlenia tam przes³anek utraty i uzyskania dochodu. W przypadku utraty dochodu
przez cz³onka rodziny podczas ustalania wysokoœci dochodu nie bêdzie uwzglêdniony dochód
utracony. To w³aœnie kwestionowa³ Trybuna³
Konstytucyjny. Prawo do œwiadczeñ rodzinnsych
ustalane bêdzie od pierwszego pe³nego miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a
utrata dochodu, nie wczeœniej jednak ni¿ od miesi¹ca z³o¿enia wniosku. W przypadku, gdy dochód rodziny powiêkszony o uzyskany dochód powoduje utratê prawa do œwiadczeñ rodzinnych,
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œwiadczenia nie bêd¹ przys³ugiwa³y od miesi¹ca
nastêpuj¹cego po pierwszym miesi¹cu, w którym
dochód zosta³ uzyskany. Krótko mówi¹c, brany
bêdzie pod uwagê dochód faktyczny, uzyskiwany
przez rodzinê w okresie pobierania œwiadczenia,
a nie dochód liczony wstecznie, czêsto obejmuj¹cy w³aœnie dochody utracone, zani¿aj¹ce kwoty
bêd¹ce w dyspozycji rodziny w momencie przyznawania i pobierania œwiadczenia. Prawo do
œwiadczeñ rodzinnych przys³ugiwaæ bêdzie rodzinom, w których przeciêtny dochód, przypomnê,
w przeliczeniu na osobê nie przekracza 504 z³,
a gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ – 583 z³.
Kolejna propozycja dotyczy wy³¹czenia z art. 3
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych katalogu dochodów niepodlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wliczonych do dochodu warunkuj¹cego prawo rodzinne
stypendiów za wyniki w nauce i w sporcie, z wy³¹czeniem stypendiów przys³uguj¹cych na podstawie o ustawy o sporcie. Zmiana ta bêdzie polega³a w³aœnie na wy³¹czeniu tych stypendiów. To
jest oczekiwana zmiana, korzystna dla osób uprawnionych.
Proponuje siê tak¿e wprowadzenie dodatkowego warunku w stosunku do osób, o których mowa
w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych, w przypadku œwiadczeñ pielêgnacyjnych. Ta pi¹ta zmiana zmierza, po pierwsze, do eliminacji nadu¿yæ.
Zdarza³o siê bowiem, ¿e osoby, które mia³y orzeczon¹ niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji,
ubiega³y siê o przyznanie œwiadczenia pielêgnacyjnego z tytu³u opieki nad innymi osobami, co wydaje siê niedorzecznoœci¹, poniewa¿ one same nie s¹
zdolne do samodzielnej egzystencji i wymagaj¹ pomocy. Po drugie, w przypadku œwiadczeñ pielêgnacyjnych do³¹czono negatywne przes³anki prawa do
œwiadczenia pielêgnacyjnego. A mianowicie, pozbawienie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego
osoby, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej
z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego œwiadczenia emerytalno-rentowego, uniemo¿liwienie
otrzymania wiêcej ni¿ jednego œwiadczenia pielêgnacyjnego w rodzinie i uniemo¿liwienie otrzymania z tytu³u opieki nad dan¹ osob¹ wiêcej ni¿ jednego œwiadczenia pielêgnacyjnego.
Nastêpna zmiana dotyczy sytuacji, gdy osoba
maj¹ca prawo do emerytury lub renty pobiera wy¿sz¹ rentê rodzinn¹ po zmar³ym ma³¿onku, co
stwarza okolicznoœæ – zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych – ¿e osoba pobieraj¹ca rentê lub emeryturê
nie ma prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego,
a osoba maj¹ca prawo do emerytury lub renty,
wybieraj¹ca po zmar³ym ma³¿onku wy¿sz¹ rentê
rodzinn¹, ze œwiadczenia pielêgnacyjnego korzy-
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staæ mo¿e. Ta zmiana prowadzi zatem do ujednolicenia przepisów dotycz¹cych obu tych przypadków.
W kolejnej zmianie proponuje siê korektê
w art. 23 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych poprzez wprowadzenie mo¿liwoœci przeprowadzania
wywiadów w trakcie wyp³acania œwiadczenia pielêgnacyjnego. Chodzi o to, ¿e czasem zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e sytuacja rodziny zmienia siê w trakcie przyznawania œwiadczenia. Oœrodki pomocy
spo³ecznej czêsto mia³y tego œwiadomoœæ ze
wzglêdu na przeprowadzone – z innych powodów
– wywiady w tym œrodowisku rodzinnym, ale nie
mog³y odpowiednio zareagowaæ, poniewa¿ przepis uniemo¿liwia³ korektê decyzji.
Proponuje siê równie¿ zmianê w art. 23 ust. 1
polegaj¹c¹ na wskazaniu, ¿e wniosek o œwiadczenie pielêgnacyjne mog¹ z³o¿yæ wszystkie osoby
uprawnione do tego œwiadczenia pielêgnacyjnego, o których mowa w art. 17 ustawy. Do tej pory
by³ tam taki enumeratywny katalog i on w³aœciwie
by³ niespójny z katalogiem osób uprawnionych do
œwiadczeñ rodzinnych.
Gdy idzie o zasi³ek pielêgnacyjny, to zmiana
w art. 16 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
przewiduje rozci¹gniêcie zakresu jego stosowania
na wszystkie osoby uprawnione do ubiegania siê
o przyznanie zasi³ku pielêgnacyjnego. Oznacza
to, ¿e osoby, u których niepe³nosprawnoœæ uprawniaj¹ca do zasi³ku pielêgnacyjnego wyst¹pi³a po
szesnastym roku ¿ycia, równie¿ bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o to prawo.
W kolejnej, jedenastej zmianie proponuje siê
wprowadzenie w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych przepisów pozwalaj¹cych na wygaszanie nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranych œwiadczeñ w sytuacji œmierci osoby zobowi¹zanej do ich
zwrotu.
Nastêpna zmiana dotyczy koordynacji œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego w ramach systemu zabezpieczenia spo³ecznego w Unii Europejskiej.
Kolejna ma na celu zniesienie obowi¹zku naliczania ustawowych odsetek od nienale¿nie pobranych œwiadczeñ w przypadku, gdy do tego nienale¿nego pobrania œwiadczeñ dosz³o w wyniku
zmniejszenia wysokoœci œwiadczenia alimentacyjnego przez s¹d z moc¹ wsteczn¹. Do tej pory ci
ludzie, czêsto zaskoczeni takim wyrokiem, musieli jeszcze p³aciæ odsetki. Teraz to bêdzie zniesione.
Czternasta zmiana, jeœli dobrze policzy³em, dotyczy art. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ma na celu ujednolicenie
praktyki w zakresie zwrotu nienale¿nie pobranych œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego
w przypadku, gdy osoba uprawniona otrzyma³a
alimenty.
Do drugiego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego ustosunkowuje siê kolejna zmiana, która
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wprowadza nowe rozwi¹zania w procedurze zatrzymania prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego, polegaj¹ce na wprowadzeniu trybu odwo³awczego oraz realizacji zasady proporcjonalnoœci, co Trybuna³ podnosi³. Otó¿ teraz prawo jazdy zatrzymywane bêdzie po spe³nieniu dodatkowego warunku, czyli w przypadku powstania
zaleg³oœci za okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy.
Jest to taki sam okres jak ten, po up³ywie którego komornik sk³ada, w myœl art. 1086 k.p.c.,
wniosek do Krajowego Rejestru S¹dowego. Prawo jazdy nie bêdzie zatrzymywane tak¿e w przypadku, gdy d³u¿nik alimentacyjny chocia¿by
czêœciowo wywi¹zuje siê ze zobowi¹zañ alimentacyjnych.
Proszê pañstwa, ten przepis wzbudzi³ w naszej
komisji sporo dyskusji. Z jednej strony uznawaliœmy racje ministerstwa, które mówi, ¿e lepiej,
¿eby d³u¿nik p³aci³ chocia¿ czêœæ œwiadczenia, jeœli nie mo¿e p³aciæ ca³ego. Ale z drugiej strony, je¿eli zostanie to wpisane w ustawie – pocz¹tkowo
to by³o 30%, a potem Sejm zwiêkszy³ do 50% – to
mo¿e to byæ rodzaj, no, przepraszam, negatywnej
instrukcji dla osób uchylaj¹cych siê od alimentów: wystarczy, ¿e zap³acê 50%, to przestan¹ siê
mnie czepiaæ. Co nie do koñca jest prawd¹, ale
mo¿e zachêcaæ do takiej gry.
Zapowiadaliœmy, i w trakcie dyskusji z³o¿ymy
stosowny wniosek, podwy¿szenie tego progu, bo
naszym zdaniem, nie powinno byæ pob³a¿ania dla
tych, którzy ze szkod¹ dla rodzin, dla w³asnych
dzieci uchylaj¹ siê od p³atnoœci alimentacyjnych.
Przy tej okazji pytaliœmy jako cz³onkowie komisji,
jak jest z realizacj¹, czyli ze œci¹galnoœci¹ tych zobowi¹zañ alimentacyjnych teraz, bo to zawsze
stanowi³o wielki problem.
Wprowadzony zostanie równie¿ szczególny
tryb postêpowania w przypadku zatrzymania prawa jazdy, gwarantuj¹cy d³u¿nikowi alimentacyjnemu mo¿liwoœæ odwo³ania siê od decyzji organu
w³aœciwego dla d³u¿nika, na podstawie której starosta zatrzymuje prawo jazdy tego d³u¿nika. Do
tej pory takiej mo¿liwoœci nie by³o i Trybuna³ Konstytucyjny s³usznie to wytyka.
Ostatnia zmiana to utworzenie przez ministra
w³aœciwego do spraw rodziny centralnego rejestru
obejmuj¹cego dane dotycz¹ce osób pobieraj¹cych
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
wartoœci udzielonych œwiadczeñ. Jest to wa¿ne ze
wzglêdów planistycznych i po to, ¿eby badaæ efektywnoœæ funkcjonowania tych przepisów, które
do tej pory mieliœmy. To zawsze by³o naprawdê
trudne zadanie dla ministerstwa – odpowiedzieæ
na pytanie, jak naprawdê ma siê sytuacja z d³ugami alimentacyjnymi.
Panie Senatorze, bardzo niekomfortowo…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak ty³em siê
pan, Panie Senatorze…)

…sprawozdaje siê przed kimœ nieodwróconym
konterfektem w kierunku mówcy.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak ¿e ja bardzo proszê…)
Komisja ostatecznie – i to stwierdzenie koñczy
moje wyst¹pienie – wnosi o przyjêcie tego rz¹dowego przed³o¿enia bez poprawek, ale z tak¹ zapowiedzi¹ senatorów, ¿e w trakcie dyskusji poprawki zostan¹ zg³oszone. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator sprawozdawca oczywiœcie tu pozostaje, a obecni 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?
Zapisa³o siê dwóch senatorów: panowie Ortyl
i Gruszka. A, i jeszcze pan senator Cichoñ.
Bardzo proszê, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy komisja zajmowa³a siê problemem grupy osób niepe³nosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a jednoczeœnie niemaj¹cych najbli¿szych, którzy byliby uprawnieni do œwiadczenia
pielêgnacyjnego. Czy takie problemy by³y poruszane?
I druga sprawa. Pan senator pokazywa³ tutaj
dosyæ szeroko przyk³ady zmian, które dotyczy³y
ustalenia dochodu rodziny. Mam w œwiadomoœci
jeden z takich przyk³adów, mówi¹cy o tym, ¿e jak
ktoœ w jeden miesi¹c uzyska³ 1000 z³, a drugi
przez dwanaœcie miesiêcy po 1000 z³, to ten dochód w okresie poprzedzaj¹cym okres wyliczenia
dla jednego i drugiego przypadku wynosi³
1000 z³. W poprzedniej regulacji ustawodawca
nakazywa³ po prostu odniesienie to do miesiêcy,
w których uzyskano dochód, a nie do wszystkich
miesiêcy w roku. Czy takie problemy zosta³y wyeliminowane?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Momencik, momencik jeszcze, Panie Senatorze, jeszcze pan senator Gruszka, dobrze?

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Na koniec mówi³ pan o tych œwiadczeniach alimentacyjnych w wysokoœci 50%. I tu w tym
pkcie 3a jest zawarta kolejna w¹tpliwa wed³ug
mnie sprawa. Czy by³a dyskusja na jej temat?
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Mianowicie mowa o tym, ¿e, je¿eli taki cz³owiek
przez szeœæ miesiêcy wywi¹zywa³ siê z tego obowi¹zku w tej kwocie, o której pan wspomnia³, czyli
50%, to nie uznaje siê go za d³u¿nika. Co w sytuacji – i czy o tym dyskutowano – gdy po miesiêcznej,
powiedzmy, przerwie znów rozpoczyna ten cykl
pó³roczny? Czy to mo¿e tak trwaæ w nieskoñczonoœæ? Czy rozmawialiœcie o tym na forum komisji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Odpowiadam panu senatorowi Ortylowi: nie,
mówiliœmy, trzymaj¹c siê tej ustawy, przede
wszystkim o takich sytuacjach, w których œwiadczenie pielêgnacyjne komuœ przys³uguje. Chcê jednak poinformowaæ pana i Wysok¹ Izbê, ¿e trwaj¹
prace nad przygotowaniem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym w ogólnoœci. Dotkn¹³ pan,
Panie Senatorze, bardzo wa¿nego problemu, który narasta wraz ze starzeniem siê spo³eczeñstwa:
przybywa osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ubywa zaœ opiekunów. Dzieje siê tak nie
tylko dlatego, ¿e coraz mniej liczne s¹ rodziny, ale
równie¿ – i to przede wszystkim – dlatego, ¿e dzisiejszy wspó³czesny rynek pracy jest ogromnie
wymagaj¹cy, na to nak³adaj¹ siê jeszcze przemiany w samych rodzinach, które przestaj¹ byæ wielopokoleniowe. Teraz ludzie mieszkaj¹ najczêœciej
oddzielnie i to sprawowanie opieki przez najbli¿szych, a tych dotyczy œwiadczenie pielêgnacyjne,
czêsto bywa niemo¿liwe. Ta kwestia rzeczywiœcie
staje siê w Polsce pal¹ca. Poprzez wprowadzenie
czeku pielêgnacyjnego, a w dalszej perspektywie
byæ mo¿e tak¿e ubezpieczenia opiekuñczego, uda
siê wyjœæ naprzeciw rosn¹cej potrzebie rodzin. Te
prace trwaj¹ w oparciu o dorobek, który mia³ zespó³ œwiêtej pamiêci pana profesora Religi. Nie
wszyscy mo¿e pamiêtaj¹, ale ustawa o œwiadczeniu pielêgnacyjnym, czy raczej za³o¿enia do tej
ustawy, by³y przedstawiane w czasie rz¹dów premiera Kaczyñskiego. My w tej grupie roboczej,
któr¹ kierujê, od tych ustaleñ wyszliœmy i staramy siê spo¿ytkowaæ tamten rozleg³y materia³ dla
przygotowania ju¿ ustawy, która by tê kwestiê regulowa³a. W przysz³ej byæ mo¿e kadencji do tego
tematu zapewne wrócimy.
Jeœli chodzi o te dochody, to rzeczywiœcie Trybuna³ Konstytucyjny mówi³, ¿eby uwzglêdniæ
kwestiê tak zwanych dochodów utraconych. Byæ
mo¿e by³o mo¿na to zrobiæ na inne sposoby. Przyjêto taki wariant, jak siê wydaje, zdroworozs¹dkowy: przyznawaæ œwiadczenie tym, którzy bêd¹ do
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niego uprawnieni w momencie przyznawania tego
œwiadczenia. A wobec tego dochód powinien odpowiadaæ aktualnej sytuacji. I ma pan racjê, pewnie tak bêdzie. Projektodawcy, i to w kilku wariantach, pokazuj¹ w swoim uzasadnieniu, ¿e nie da
siê tego dochodu zani¿yæ poprzez tak zwany dochód utracony, czyli przez wliczenie czasu, w którym siê nie pracowa³o albo siê pracowa³o, ale uzyskiwa³o dochód ni¿szy. Teraz bêdzie siê liczy³ dochód aktualny. Je¿eli, na przyk³ad, tak jak pan
senator mówi³, ktoœ przez ileœ miesiêcy nie pracowa³, a odnoœnie do przyznania tego œwiadczenia
pracowa³, powiedzmy, przez dwa ostatnie miesi¹ce roku, to oczywiœcie ten dochód, jaki on uzyska³ przez ostatnie dwa miesi¹ce, bêdzie dzielony
na dwa miesi¹ce, w których w³aœnie pracowa³,
a nie na dwanaœcie. Do tej pory by³o tak, ¿e jak
ktoœ nie pracowa³ przez dziesiêæ miesiêcy w roku,
tylko przez dwa miesi¹ce, to i tak dzieli³o siê przez
dwanaœcie, no i oczywiœcie ten dochód by³ w stosunku do faktycznego stanu zani¿any. Nie uwa¿am, ¿eby w³aœciwe by³y argumenty, ¿e my pogarszamy sytuacjê staraj¹cych siê o ten… Raczej, tak
mi siê wydaje, wprowadzamy przepis, który odpowiada stanowi faktycznemu i zapobiega sytuacji,
w której ten dochód by³by w³aœnie sztucznie zani¿any.
Pan senator Gruszka pyta³, czy mo¿na by graæ,
tak powiem, w sprawie zad³u¿enia alimentacyjnego tak, ¿e przez szeœæ miesiêcy ktoœ siê uchyla od
p³acenia, a potem parê razy zap³aci i potem znowu
przez szeœæ miesiêcy nie p³aci. Otó¿ zdaje siê, ¿e
mo¿na, niestety. Ale co do odpowiedzi w tej sprawie pewnie pan minister i pani dyrektor bêd¹ bardziej kompetentni. Z tego co ja siê orientujê, bo
kwestia alimentacji wraca na obradach komisji,
to i w poprzedniej kadencji, kiedy kierowa³ komisj¹ pan senator Szymañski, i teraz, gdy ja ni¹ kierujê, za ka¿dym razem jest ten problem niskiej
œci¹galnoœci alimentów. I wtedy mówiono, o ile
dobrze pamiêtam, ¿e tak, s¹ tacy, jak siê okazuje,
którzy doœæ biegle znaj¹ przepisy i potrafi¹ wykorzystywaæ takie sytuacje.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski, nastêpnie pan senator
Cichoñ.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze Sprawozdawco, zachowa³em siê niekomfortowo, a do
tego jeszcze chcê zadaæ niekomfortowe pytania…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: No to ju¿…)
…zwi¹zane z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego, który, moim zdaniem, nie dostrzeg³ dostatecznie zasad sprawiedliwoœci spo³ecznej,
gdy¿ wzi¹³ w obronê osobê naruszaj¹c¹ porz¹dek
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prawny w zakresie œwiadczeñ alimentacyjnych,
bo to by³ konkretny przypadek, pozostawi³ zaœ na
uboczu egzystencjê dziecka i jego prawo do otrzymywania œrodków na ¿ycie. I pomin¹³ oczywiœcie
przy tym, ¿e kiedy dziecko ma tylko jednego rodzica, to ten rodzic, ta po³ówka rodziny, musi zmieniæ swoje otoczenie i swoje ¿ycie, ¿eby zapewniæ
egzystencjê temu dziecku. I czy nie wydaje siê panu, ¿e jednak obrona stanowiska rz¹du i parlamentu by³a niedostateczna, a Trybuna³ Konstytucyjny zbyt jednostronnie stan¹³ w obronie,
moim zdaniem, jednak sprawcy?
Drugie pytanie trochê nawi¹zuje do pytania pana senatora sekretarza. Mianowicie mówi siê
o tym, ¿e jeœli przez szeœæ miesiêcy bêdzie sp³aca³
co najmniej po³owê, ju¿ pomijam to, czy po³owa to
jest dobrze, czy Ÿle… Ale przecie¿ wiele tych osób
ma zad³u¿enia, i to wielokrotnie przewy¿szaj¹ce te
kwoty z szeœciu miesiêcy. Jak w tej sytuacji urzêdy
i windykatorzy tego prawa bêd¹ sobie radziæ?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie, które mo¿e bêdzie nieco zaskakuj¹ce. Proszê pañstwa, jak ja przeczyta³em
tytu³ ustawy, to mia³em nadziejê, ¿e poniewa¿
ustawa dotyczy œwiadczeñ rodzinnych, wreszcie
ulegnie zmianie próg dochodu, od którego s¹ one
uzale¿nione, a poza tym ulegnie zmianie wysokoœæ tych œwiadczeñ. Od kilku lat te wskaŸniki nie
ulegaj¹ zmianie, co doprowadzi³o do tego, ¿e ponad dwa miliony dzieci utraci³y prawo do tych
œwiadczeñ, no bo dochody wzros³y ponad ten próg
piêciuset iluœ z³otych na g³owê, a œwiadczenia s¹
w wysokoœci, która zas³uguje na tak¹ ocenê, ¿e to
jest niepowa¿ne, bo je¿eli zasi³ek wynosi piêædziesi¹t parê z³otych, czyli jest to równowartoœæ kilograma dobrej kie³basy, to wystawia to pañstwo
w³aœciwie na poœmiewisko, bo nie jest to ¿adna realna pomoc rodzinie. To jest jedna sprawa.
Druga sprawa to sprawa tego niefortunnego
powi¹zania niep³acenia alimentów z sankcj¹
w postaci odebrania prawa jazdy. No, proszê
pañstwa, jest to te¿ jakieœ rozwi¹zanie, dla którego w kontekœcie jakichœ szeroko pojêtych zasad
sprawiedliwoœci spo³ecznej mo¿na szukaæ jakiegoœ tam uzasadnienia, usprawiedliwienia, ale
z drugiej strony, czy to jest logiczne i czy to jest
celowe. Bo, proszê pañstwa, odbieraj¹c prawo
jazdy takiemu cz³owiekowi, niejednokrotnie pozbawia siê go mo¿liwoœci podejmowania pracy po
to, ¿eby siê…

(Senator Jan Rulewski: W paru przypadkach…)
…wywi¹zywaæ z tego œwiadczenia.
(Senator Jan Rulewski: W paru przypadkach.)
No, w paru przypadkach – mówi pan senator
Jan Rulewski…
(Senator Jan Rulewski: A osiemset tysiêcy dzieci nie ma alimentów.)
…Ale jest to… Moim zdaniem jest to te¿…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze Rulewski!)
Ja panu nie przeszkadza³em.
Jest to moim zdaniem te¿ pewnego rodzaju rozwi¹zanie o charakterze nieco humorystycznym.
Bo mogê postawiæ pytanie: dlaczego odbieramy
prawo jazdy, a na przyk³ad nie kartê wêdkarsk¹
czy jakiegoœ innego rodzaju uprawnienia do korzystania z pewnych œrodków technicznych s³u¿¹cych ¿yciu cz³owieka? Czy tu nie popadamy
w jak¹œ przesadê i nie nara¿amy siê na œmiesznoœæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê… Lista pytaj¹cych? Ju¿ nie ma
wiêcej chêtnych.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja rzeczywiœcie trochê uchybi³em temu, co siê
dzia³o na posiedzeniu komisji, nie wspominaj¹c
o tym, ¿e kwestia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w odniesieniu do d³u¿ników alimentacyjnych
by³a przez pana senatora Rulewskiego, ale nie tylko, podnoszona. Rzeczywiœcie, wtedy, kiedy chodzi
o krzywdê dzieci, jesteœmy wyj¹tkowo wra¿liwi.
I wydaje siê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny stan¹³
przed trudnym dylematem, bo musia³ rozwa¿yæ
dwie racje. Jedna by³a troszkê bli¿sza stanowisku
pana senatora Cichonia, no, mo¿e chodzi³o nie
o to, czy w ogóle mo¿na stosowaæ tak¹ sankcjê, ale
o to, czy mo¿na j¹ stosowaæ bezwarunkowo, bez
mo¿liwoœci odwo³ania. Na pewno to budzi w¹tpliwoœci co do poszanowania praw obywatelskich.
Druga racja to prawa innych osób, na których
stra¿y pañstwo powinno staæ, zgodnie z konstytucj¹. Nie wiem, kto by³ sprawozdawc¹ sejmowym
czy rz¹dowym. ¯artowaliœmy sobie, ¿e gdyby to by³
ktoœ z naszej komisji, na przyk³ad pan senator Rulewski, to mo¿e by przekona³ Trybuna³ do tego, ¿e
powinniœmy postêpowaæ rygorystycznie, a nie wychodziæ naprzeciw tym, którzy godni s¹ tego, ¿eby
ich napiêtnowaæ, i dla dzieci, przecie¿ dla ich w³asnych dzieci, te nale¿noœci œci¹gaæ.
Jeœli chodzi o kwestiê tego zad³u¿enia, to wola³bym, ¿eby odpowiedzia³ pan minister, bo akurat o to na posiedzeniu komisji nie pytaliœmy.
Owszem, pytaliœmy o œci¹galnoœæ. Mogê poinformowaæ, ¿e jest du¿o lepiej, ni¿ by³o dawniej. To
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wa¿ne, ¿eby powiedzieæ to w tym momencie, bo za
chwilê chcia³bym siê odnieœæ do tej kwestii, któr¹
poruszy³ pan senator Cichoñ. Otó¿ wprowadzenie
tej miêdzy innymi sankcji, jednak to nie jest zas³uga tylko tego rozwi¹zania, spowodowa³o, ¿e
dwukrotnie wzros³a œci¹galnoœæ od d³u¿ników alimentów, mniej wiêcej dwukrotnie, ale ona w dalszym ci¹gu jest niska. Siêga, o ile dobrze pamiêtam, oko³o 12%. Kiedyœ by³o to zaledwie kilka procent, 5–6%. Jest wiêc lepiej, ale nie jest dobrze.
Jeœli chodzi o to zad³u¿enie, Panie Senatorze,
to o szczegó³y proszê pytaæ pani¹ minister, bo na
posiedzeniu komisji tego nie podnosiliœmy.
Odpowiadaj¹c na pytania pana senatora Cichonia dotycz¹ce tego progu dochodowego i wysokoœci œwiadczeñ, powiem, ¿e i nasza komisja,
i ministerstwo podzielaj¹ zdanie pana senatora.
Ministerstwo, o ile mi wiadomo, wystêpowa³o do
ministra finansów zarówno o to, ¿eby próg zosta³
podniesiony, jak i o to, ¿eby podniesiona by³a wysokoœæ. Rezultat jest, z tego, co mi wiadomo, po³owiczny. Jeœli chodzi o podniesienie progu, to na
razie decyzji nie ma, nie ma decyzji pozytywnej,
a jeœli chodzi o podniesienie wysokoœci œwiadczenia, to jest, o ile mi wiadomo, na to zgoda, chyba
jesieni¹ taka szansa siê pojawi. Ale opieram siê
tutaj nie na tym, co by³o przedstawiane w dyskusji, tylko…
(G³os z sali: …przekonaniach.)
Nie, nie, nie na przekonaniach, tylko raczej na
doniesieniach prasowych. Ale jest pani minister,
pan minister, pani dyrektor, mo¿na o to pytaæ.
Jeœli chodzi o tê sankcjê, to by³a podnoszona,
Panie Senatorze, kwestia, ¿e tak powiem, adekwatnoœci rodzaju sankcji do rodzaju wykroczenia.
Rzeczywiœcie jest to sankcja z zupe³nie innej dziedziny i czasem budz¹ca chocia¿by takie kontrowersje, ¿e uniemo¿liwia zarobkowanie. Ale z drugiej strony, po pierwsze, tego rodzaju sankcje
w sprawach niewywi¹zywania siê z obowi¹zków
rodzinnych stosowane s¹ w wielu krajach, a po
drugie, chodzi³o o sankcjê w³aœnie nie ekonomiczn¹, a dolegliw¹, tak¹ cywilizacyjnie dolegliw¹, bo
odebranie prawa jazdy nie tylko stanowi zagro¿enie utrat¹ pracy, ale jest równie¿ wielkim uderzeniem w mobilnoœæ w ogóle. I dlatego to dzia³a, dlatego jest skuteczne. Trybuna³ akurat tego nie
kwestionowa³, tylko wnosi³ o to, a¿eby to odebranie prawa jazdy odbywa³o siê na podstawie jakichœ konkretnych warunków, nie tylko zalegania, ale warunków opisanych bardziej szczegó³owo, no i oczywiœcie ¿eby by³a mo¿liwoœæ odwo³ania od tej decyzji.
Wydaje mi siê, ¿e to ta ustawa wychodzi naprzeciw wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ona, o ile wiem, w Sejmie nie budzi³a kontrowersji, zosta³a przyjêta g³osami wszystkich ugrupowañ. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie równie¿ i tutaj.
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Do niektórych kwestii pozwolê sobie odnieœæ
siê jeszcze w dyskusji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.
W tej chwili ministra pracy bêdzie reprezentowa³ podsekretarz stanu, pan Marek Bucior.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ…
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dzieñ dobry.
Panie Marsza³ku, wygl¹da na to, ¿e zosta³em
wezwany do zabrania g³osu, zatem tu ju¿ nie chodzi o moj¹ wolê.
Proszê pañstwa, faktycznie jest to przed³o¿enie
rz¹dowe, które mia³o na celu wdro¿enie wyroków
Trybuna³u Konstytucyjnego. Skoncentrowano
siê w nim na kilku zagadnieniach. Te najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ uœciœlenia pojêcia dochodu – i o tym mówi³ bardzo szczegó³owo pan senator sprawozdawca – jak równie¿ zatrzymywania prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego; to s¹
te generalne kwestie. Przed³o¿enie by³o rozpatrywane w Sejmie, pracowa³y nad nim komisje, pojawi³y siê ró¿ne pytania.
Wszystkie te wa¿niejsze kwestie dotycz¹ zabrania prawa jazdy, ale my musimy pamiêtaæ, ¿e je¿eli
ktoœ jest d³u¿nikiem alimentacyjnym, to po prostu
nim jest i dzia³a na niekorzyœæ osób, wobec których
jest zobowi¹zany do alimentacji – o tym musimy
pamiêtaæ. To jest pierwsza kwestia. Dzia³a na ich
niekorzyœæ, bo nie p³aci alimentów i to jest zasadnicza sprawa. Dalej wygl¹da to najczêœciej tak, ¿e
nie podejmuje pracy i nie pozwala przeprowadziæ
wywiadu, w zwi¹zku z tym nie wiemy nawet, jaka
jest jego sytuacja. A to dopiero wtedy powstaj¹
przes³anki do zatrzymania prawa jazdy. Musimy
bowiem pamiêtaæ, ¿e o ile wszystkie inne elementy
– na przyk³ad maj¹tek – taki d³u¿nik alimentacyjny
mo¿e przepisaæ na jak¹œ inn¹ osobê, o tyle prawo
jazdy jest czymœ osobistym i nie da siê go na nikogo
przepisaæ. Samochód mo¿na przepisaæ na inn¹
osobê, od której bêdzie siê go na przyk³ad po¿ycza³o, prawa jazdy ju¿ nie mo¿na, dlatego jego zabranie jest tak uci¹¿liwe. Ale to nie nastêpuje tak au-
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tomatycznie, w ka¿dym razie po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i w wyniku naszych propozycji
nie bêdzie nastêpowa³o, bo przecie¿ tu ju¿ by³o
wskazane – dok³adnie omawia³ to pan senator Augustyn – ¿e chodzi o osoby, które przez szeœæ ostatnich miesiêcy nie wywi¹za³y siê ze zobowi¹zañ alimentacyjnych; to dotyczy kwoty nie ni¿szej ni¿
50% kwoty na bie¿¹co ustalonych alimentów. Tak
wiêc wtedy, gdy bêdzie podejmowana decyzja, bêdzie siê bra³o pod uwagê ostatnich szeœæ miesiêcy.
Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e mamy do czynienia
z d³u¿nikiem alimentacyjnym, który nie chce p³aciæ alimentów. Zatem mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdzie
podejmowa³ ró¿ne gry po to, ¿eby tych alimentów
nie p³aciæ, tudzie¿ p³aciæ ich jak najmniej. Tak
wiêc pewne obawy tu zg³aszane oczywiœcie s¹ aktualne i my je podzielamy, ale po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego musimy pamiêtaæ, ¿e nie
mo¿e tu byæ ¿adnego automatyzmu. Musimy te
przepisy tak dostosowaæ, aby nie okaza³o siê, ¿e
znowu bêd¹ niekonstytucyjne.
Pada³y pytania o dochód. Otó¿ my to dzielimy
przez faktyczn¹ liczbê miesiêcy i niektórym siê
wydaje, ¿e to mo¿e byæ krzywdz¹ce. Ale czy rzeczywiœcie jest to krzywdz¹ce? Powiedzmy, ¿e w ostatnich miesi¹cach, mo¿e nawet w ostatnim miesi¹cu, ktoœ podejmuje pracê, zaczyna zarabiaæ
4 tysi¹ce z³ – i bêdzie tak zarabia³ w kolejnych miesi¹cach. Czy w takim razie jest to s³uszne, aby takiej osobie przyznawaæ œwiadczenia rodzinne?
Je¿eli podzielimy to zgodnie ze starymi przepisami, czyli na dwanaœcie miesiêcy, to siê oka¿e, ¿e
jak najbardziej taka osoba jest poni¿ej tego nisko
ustanowionego progu dochodowego. Pytanie
brzmi: czy to jest s³uszne, aby w takiej sytuacji tej
osobie przyznawaæ œwiadczenia rodzinne? Jednoczeœnie przyjmijmy, ¿e osobie, która traci dochody, te¿ podzielono by to przez dwanaœcie miesiêcy.
To nie s¹ sytuacje s³uszne i dlatego trzeba to symetrycznie ustaliæ, czyli je¿eli ktoœ traci dochody,
to ich po prostu nie ma, jest zero – wtedy œwiadczenia bêd¹ mu przys³ugiwa³y.
Pad³y pytania dotycz¹ce œwiadczeñ rodzinnych.
Pan senator stwierdzi³, ¿e spodziewa³ siê, ¿e to bêdzie trochê inna ustawa. Niew¹tpliwie te¿ by³bym
w du¿o lepszej sytuacji… bardzo chcia³bym, ¿eby ta
ustawa by³a szersza i nie dotyczy³a tylko tych kwestii, które by³y konsekwencj¹ wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego, ale równie¿ ¿eby powsta³ jakiœ
sta³y mechanizm waloryzacji œwiadczeñ i progów
dochodowych. Ta ustawa jednak tego nie przewiduje. My obecnie koñczymy konsultacje spo³eczne,
uzgodnienia miêdzyresortowe projektu za³o¿eñ do
zmiany ustawy o œwiadczeniach rodzinnych i proponujemy wprowadziæ taki automatyzm – aby o tê
inflacjê podwy¿szaæ zarówno progi dochodowe, jak
i œwiadczenia. Czy uda siê to wdro¿yæ w obecnym
parlamencie? Na pewno nie. Co prawda w parla-

mencie nie ma zasady, ¿eby kontynuowaæ rozpoczête projekty, jednak jeœli chodzi o te projekty, które ministerstwo rozpoczyna, to kontynuuje siê je,
o ile nowy minister nie jest innego zdania i je podtrzymuje. Tak wiêc dla nas jest wa¿ne, aby kontynuowaæ tê pracê i w zwi¹zku z tym kontynuujemy j¹
i prowadzimy odpowiednie prace legislacyjne. I niezale¿nie od tego, czy taka nowelizacja zostanie
w przysz³oœci przed³o¿ona, czy nie, to rok 2012 jest
równie¿ rokiem normalnej weryfikacji œwiadczeñ
rodzinnych i progów dochodowych; one s¹ weryfikowane – tak mówi ustawa o œwiadczeniach rodzinnych – raz na trzy lata, ostatnia weryfikacja by³a
w 2009 r., poprzednia w 2006. W 2009 r. podnieœliœmy œwiadczenia, wprowadziliœmy równie¿ pewne
dodatkowe rozwi¹zania, bo przecie¿ znieœliœmy
chocia¿by próg dochodowy w przypadku œwiadczenia pielêgnacyjnego. Tak wiêc znacz¹co poszerzy³a
siê grupa osób uprawnionych do œwiadczeñ rodzinnych i to niew¹tpliwie by³o wa¿ne dzia³anie; podnieœliœmy œwiadczenie pielêgnacyjne, zreszt¹ podobnie jak inne œwiadczenia rodzinne. Kolejna weryfikacja – jak podkreœlam, niezale¿nie od tego, czy zostanie przyjêta ustawa, czy nie – bêdzie mia³a miejsce w roku 2012. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jednominutowe pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy s¹ inne rozwi¹zania ni¿
te, które by³y zawarte w sprzecznych pytaniach
zadanych przez senatora Cichonia? Przypominam, ¿e w jednym sugerowa³, ¿e Trybuna³ s³usznie postanowi³, ¿eby jeden z przypadków uznaæ za wyk³adniê prawn¹, w drugim zaœ postulowa³, aby pañstwo stawa³o siê coraz bardziej opiekunem czy te¿ rodzicem dziecka. Czy istniej¹ zatem inne rozwi¹zania, które pozwoli³yby realizowaæ art. 72 konstytucji oraz konwencjê o prawach dziecka, mówi¹ce o tym, ¿e pañstwo jest zobowi¹zane chroniæ prawa dziecka? Czy mo¿na
z tego wysnuæ wniosek, ¿e Trybuna³ sugeruje, i¿
ka¿dy ma prawo do wykonywania zawodu, którego siê wyuczy³ lub który wykonuje? Ja nie znam
takiego prawa, nie by³o go nawet w minionych systemach. Konstytucja daje prawo wolnoœci wyboru, ale nie daje gwarancji zatrudnienia
w swoim zawodzie.
I wreszcie wracam do pytania, które zada³em
panu senatorowi sprawozdawcy. Otó¿ czy w aplikacji, która jest warunkiem przywrócenia prawa
jazdy, istnieje równie¿ zobowi¹zanie do wywi¹zania siê z zaleg³oœci, z d³ugów. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumia³em pytania pana senatora. Rozumiem, ¿e pierwsze pytanie dotyczy tego, czy s¹ prowadzone postêpowania w sytuacji, gdy ktoœ nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku p³acenia alimentów. Tak? Takie postêpowania egzekucyjne s¹ wszczynane i to niezale¿nie
od tego, czy bêdziemy mieli do czynienia z tymi
piêædziesiêcioma procentami czy z innym poziomem. One po prostu s¹ wszczynane, prowadzi je,
z jednej strony, komornik s¹dowy, z drugiej, skarbowy. Takie dzia³anie jest prowadzone i jak najbardziej oczekuje siê wyegzekwowania tych zaleg³oœci, oczekuje siê przede wszystkim op³acenia
alimentów. W sytuacji, gdy do tego nie dochodzi,
to my wiemy, co robiæ – jest ustawa i w zwi¹zku
z tym pañstwo z Funduszu Alimentacyjnego op³aca te œwiadczenia, ale to do 500 z³ w przypadku
progu dochodowego powy¿ej 700 z³. I tyle. Poza
tym s¹ jeszcze œwiadczenia rodzinne, o tym mówiliœmy.
Ja rozumiem, ¿e mamy obowi¹zek wykonaæ
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego i w zwi¹zku
z tym rz¹d przed³o¿y³ takie rozwi¹zanie. Pañstwo
teraz podejmuj¹ decyzjê, czy przyj¹æ te rozwi¹zania w takim, czy w innym kszta³cie. Jest wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego i trudno z nim dyskutowaæ, taki wyrok po prostu nale¿y wdro¿yæ.
St¹d te¿ nasze przed³o¿enie. Ale pamiêtamy, ¿e
wszystko to dotyczy przede wszystkim jednej
kwestii: te osoby po prostu, zwyczajnie nie p³ac¹
œwiadczeñ, nie p³ac¹ alimentów. I musimy o tym
pamiêtaæ. To tych osób dotycz¹ nasze przed³o¿enia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator jest usatysfakcjonowany?
(Senator Jan Rulewski: …przyjmujê odpowiedŸ, ale usatysfakcjonowany nie jestem.)
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pytanie pana senatora Gruszki.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w art. 9 i art. 15b ukazano grupê osób, które zosta³y wykluczone z otrzymywania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka i z tytu³u
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urodzenia dziecka ¿ywego. To jest ta grupa osób
przysposabiaj¹cych dzieci. Je¿eli to siê pokaza³o,
to znaczy, ¿e gdzieœ by³o to nagminnie wykorzystywane. Jaka grupa, je¿eli pan jest w stanie odpowiedzieæ, korzysta³a z tego na przestrzeni roku?
I jeszcze taka w¹tpliwoœæ logiczna, proszê mi powiedzieæ, z czego to wynika. W art. 9 w pkcie 1 mówi siê, ¿e dodatek z tytu³u urodzenia dziecka przys³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Do tej pory wykluczaliœmy opiekuna
dziecka. Skoro nie rozszerzyliœmy art. 9 o osoby
przysposabiaj¹ce dziecko, to dlaczego teraz tak to
zostawiamy? Oni nie byli do tej pory uprawnieni.
Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Senatorze, ja mam wra¿enie, ¿e my rozmawiamy o tak zwanym becikowym. Osoba przysposabiaj¹ca dziecko nie mo¿e siê zg³osiæ do lekarza w dziesi¹tym tygodniu ci¹¿y, st¹d te¿ musimy
wykluczyæ te osoby z obowi¹zku przedk³adania
zaœwiadczenia o tym, ¿e by³y u lekarza. Ja rozumiem, ¿e to chyba o to chodzi. Pani dyrektor kiwa
g³ow¹, w zwi¹zku z tym rozumiem, ¿e dobrze odpowiadam. Tego dotyczy ten przepis, nie czegoœ
innego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie? Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu. Przemówienia s¹ dziesiêciominutowe.
Wnioski o charakterze legislacyjnym musz¹ byæ
sk³adane do zakoñczenia dyskusji.
Jako pierwszy g³os zabierze senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym, w nawi¹zaniu do pytania, które zada³em panu senatorowi sprawozdawcy, z³o¿yæ poprawkê, która by jasno pozwala³a osobom niepe³nosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, niemaj¹cym bliskich, którzy mogliby
siê nimi opiekowaæ… Chodzi o to, aby taki faktyczny opiekun móg³ otrzymywaæ œwiadczenie pielêgnacyjne. Myœlê, ¿e tutaj mamy do czynienia
z taki przypadkiem, ¿e tych osób, które s¹ w takiej
sytuacji, nie jest jakoœ du¿o – na ten moment nie
przekracza to kilku tysiêcy – w zwi¹zku z tym
koszt i problem nie jest, w moim odczuciu, du¿y.
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Jednoczeœnie chcê powiedzieæ, ¿e ci ludzie z pobudek, ¿e tak powiem, ¿yciowych nie chc¹ iœæ do
domu pomocy spo³ecznej. W takim przypadku
miesiêczny koszt tego œwiadczenia pielêgnacyjnego przypadaj¹cego na tak¹ osobê wynosi w granicach 500 z³, gdy tymczasem koszt ponoszony na
jednego pacjenta czy przebywaj¹cego w domach
pomocy spo³ecznej wynosi w granicach 2500 z³,
tak ¿e tutaj, jak myœlê, mo¿emy mieæ nawet pewnego rodzaju oszczêdnoœci. Zdarza siê, ¿e ta osoba niepe³nosprawna, która broni siê przed tym
DPS, a której jednoczeœnie nie ma kto pomagaæ,
w pewnym momencie i tak tam trafia, przymuszona sytuacj¹ i ¿yciem w pewnym dyskomforcie.
I wtedy ten koszt, z punktu widzenia pañstwa, zostaje poniesiony.
Zachêcony tymi kwestiami, o których mówi³
pan senator sprawozdawca, tym, ¿e rzeczywiœcie
jest to sprawa bêd¹ca przedmiotem prac i byæ mo¿e przysz³ej regulacji, ustawy, która, niestety, nie
stanie siê faktem w tej kadencji… Mo¿e do tego
czasu ten przepis regulowa³by tê sprawê. Tak ¿e
razem z pani¹ senator Alicj¹ Zaj¹c sk³adam tak¹
poprawkê z proœb¹ o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Senatorowie!
W sumie cieszê siê z tej poprawki, któr¹ z³o¿yli pani senator Zaj¹c i pan senator Ortyl, bo ona
sygnalizuje wielk¹ potrzebê spo³eczn¹ uregulowania kwestii, która jednak, Panie Senatorze,
Pani Senator, nie dotyczy garstki ludzi. W Polsce osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji… Precyzyjnych danych nie mamy, ale tych,
którzy maj¹ orzeczon¹ niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji lub odpowiadaj¹cy temu
orzeczeniu znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, bo to jest to¿same, jest w Polsce ³¹cznie oko³o jeden milion dwieœcie tysiêcy. Z tym ¿e niekiedy te orzeczenia siê na siebie nak³adaj¹, wiêc
w zielonej ksiêdze o sytuacji w opiece d³ugoterminowej doœæ precyzyjnie okreœliliœmy tê liczbê
na zbli¿aj¹c¹ siê do oœmiuset tysiêcy. Oczywiœcie te osoby potrzebuj¹ pomocy w ró¿nym stopniu, jedne maj¹ szansê na opiekê rodzinn¹, inne
nie maj¹. Dlatego ta ustawa, nad któr¹ pracujemy, rozró¿niaæ bêdzie stopnie niesamodzielnoœci, a wiêc i zapotrzebowanie na us³ugi opiekuñcze. Dzisiaj wydaje mi siê, ¿e przyjêcie pañstwa

poprawek, chocia¿by ze wzglêdów bud¿etowych, jest niemo¿liwe. Rz¹d w taki sposób odniós³ siê do wczeœniejszego wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego w tej sprawie, ¿e nawet
wspó³ma³¿onkowie nie mog¹ otrzymaæ tego
œwiadczenia pielêgnacyjnego, bo po prostu oznacza³oby to ogromne wydatki z bud¿etu pañstwa, wielkie kwoty. Aczkolwiek zgodzê siê, ¿e
w przypadku tych osób, które s¹ najbardziej potrzebuj¹ce, pozostanie w rodzinie i opieka w domu zawsze bêd¹ tañsze od opieki instytucjonalnej. Oczywiœcie dla tej grupy, to jest dla oko³o
stu tysiêcy osób, które przebywaj¹ w domach
pomocy spo³ecznej – trudno powiedzieæ, jakie
jest faktyczne zapotrzebowanie na tê us³ugê –
jest to rozwi¹zanie racjonalne.
Chcia³bym prosiæ pañstwa o ¿yczliwoœæ dla
poprawek, które chcia³bym zg³osiæ wspólnie
z panem senatorem Muchackim, a w³aœciwie dla
poprawki, dotycz¹cej podwy¿szenia progu,
w zwi¹zku z którym bêdzie odbierane prawo jazdy, do 75%. Jeœli ktoœ zejdzie poni¿ej tego progu,
to powinna byæ mo¿liwoœæ odebrania prawa jazdy. Uwa¿amy, ¿e okreœlenie tego na niskim poziomie bêdzie sk³ania³o do tego, aby w³aœnie
w zakresie zad³u¿eñ alimentacyjnych… No, to
dotyczy, jak przed chwil¹ mówi³ pan minister, sytuacji – nazwijmy to – uporczywego uchylania siê
od p³atnoœci. Oczywiœcie komornik wczeœniej powinien reagowaæ, na wczeœniejszych etapach,
w przypadku ka¿dej zaleg³oœci, ale s¹ ludzie, którzy potrafi¹ udowodniæ komornikowi, ¿e niczego
nie maj¹. Praktyka zaœ jest taka, ¿e w momencie
kiedy grozi im utrata prawa jazdy, okazuje siê, ¿e
jednak coœ maj¹ i gotowi s¹ wtedy zap³aciæ. Dlatego uwa¿am, ¿e ta, mo¿e niekonwencjonalna,
sankcja powinna byæ stosowana dosyæ czêsto,
kiedy trzeba zadbaæ o prawa dziecka. St¹d propozycja podwy¿szenia tego progu. Sejm ju¿ to
zrobi³, podwy¿szy³ z 30% na 50%, a my chcemy
iœæ jeszcze dalej. Zobaczymy, jak pos³owie siê do
tego odnios¹. Kiedyœ tego progu w ogóle nie by³o,
a teraz moim zdaniem, naszym zdaniem powinien byæ na poziomie 75%.
Druga sprawa. W trakcie prac legislacyjnych
dosz³o do oczywistej pomy³ki w art. 23 ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych. Oczywiœcie sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne, w przypadku sk³adania wniosków, nie odlicza siê od podatku, lecz
od dochodu. Sk³adam poprawkê, która tê oczywist¹ pomy³kê naprawia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli pan senator Ortyl
i pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusjê.
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Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych…
Aha, ju¿ zapowiedzia³em…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo,
podczas posiedzenia komisji.)
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1315,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1315A.
Poproszê pana senatora Muchackiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Wspomniana ustawa ma na celu pe³n¹ implementacjê dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie dzia³alnoœci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami. Z grubsza chodzi
o to, ¿e pañstwa cz³onkowskie musz¹ zapewniæ
ustanowienie ram prawnych, które zezwalaj¹
znajduj¹cym siê na ich terenie instytucjom pracowniczych programów emerytalnych na przyjmowanie finansowania ze strony przedsiêbiorstwa z pañstw, w których dopuszcza siê inny rodzaj programu. W zwi¹zku z tym przedmiotowa
ustawa ma na celu doprecyzowanie istniej¹cych
w polskim porz¹dku prawnym regulacji w tym
zakresie.
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej odby³o siê w dniu 2 sierpnia bie¿¹cego roku.
Komisja jednomyœlnie prosi Wysok¹ Izbê o przyjêcie wspomnianych zmian. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z panów senatorów ma pytania do
sprawozdawcy?
Nie ma pytañ.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Stanowisko rz¹du reprezentuje minister pracy

51

i polityki spo³ecznej. W tej chwili ministerstwo
reprezentuje podsekretarz stanu, pan Marek
Bucior.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ odpytaæ pana ministra.
Nie ma pytañ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Te¿ nikt siê nie zg³osi³.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Jednoczeœnie informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1319,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1319A.
Proszê pana senatora Augustyna o przedstawienie sprawozdania Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Senatorowie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia
stanowiska Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
która 2 sierpnia rozpatrzy³a projekt ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Jest to przed³o¿enie rz¹dowe, które zawiera
trzy regulacje. Pierwsza. Modyfikuje siê bardzo
korzystnie warunki przyznania renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy, poniewa¿ po przyjêciu
tych przepisów osoby, które maj¹ d³ugi sta¿ op³acania sk³adki emerytalno-rentowej – dwadzieœcia piêæ lat w przypadku kobiet i trzydzieœci lat
w przypadku mê¿czyzn – bêd¹ mia³y prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy bez wzglêdu na
to, czy te osoby przed up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia ustania ubezpieczenia mia³y okresy ubezpieczeniowe… G³ównie chodzi o to, ¿e teraz jest wymóg, aby w ostatnich dziesiêciu latach
by³ piêcioletni okres sk³adkowy. To znosimy. To
jest bardzo wa¿ne dla tych osób, które s¹ zaa-
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wansowane wiekiem i mniej sprawne. Chodzi
o to, aby mo¿na by³o im zaliczyæ ten bardzo d³ugi
przecie¿ okres sk³adkowy i aby uzyska³y prawo
do œwiadczenia.
Druga regulacja odnosi siê do zapewne rzadko wystêpuj¹cych przypadków, ale aby uzmys³owiæ pañstwu, o co mi chodzi, powiem o jednym, który odbi³ siê szerokim echem w Polsce.
Bywa tak, ¿e pochówek osoby odbywa siê po up³ywie dwunastu miesiêcy od œmierci tej osoby,
i to z przyczyn ca³kowicie niezale¿nych. Przypomnijmy sobie sytuacjê geodety, który zgin¹³
bodaj¿e w Pakistanie. D³ugo trwa³y poszukiwania, œmieræ…
(Senator Leon Kieres: Stañczak.)
Tak, pan Stañczak. Wspomnijmy to nazwisko,
ten cz³owiek pracowa³ w polskiej firmie…
I w tego typu sytuacjach nie mo¿na by³o ubiegaæ siê o wyp³atê zasi³ku pogrzebowego, tak stanowi³ przepis. Teraz taka mo¿liwoœæ bêdzie,
wiêc wydaje siê to bardzo korzystnym rozwi¹zaniem.
Trzecia zmiana dotyczy sposobu ustalania
kapita³u pocz¹tkowego. Jak pañstwo pamiêtacie, problem ten by³ dosyæ szeroko u nas omawiany. Chodzi tu o matki, które pracowa³y, wybra³y inny sposób op³acania sk³adek… ZUS tego
nie kwestionowa³, nawet potwierdza³, ¿e nie zalegaj¹ z ¿adnymi sk³adkami, a potem, po iluœ latach okazywa³o siê, ¿e jednak zalegaj¹, musz¹
p³aciæ, i to z odsetkami… My to czêœciowo naprawiliœmy, ale ustaliliœmy termin sk³adania
wniosków tak, ¿e nie wszyscy zd¹¿yli… Teraz to
naprawiamy. Okres ustalania tego prawa bêdzie obejmowa³ równie¿ okres wczeœniejszy,
czyli pozostawiamy tylko datê graniczn¹ 1 stycznia 1999 r.
Jest tutaj tak¿e modyfikacja naliczania kapita³u pocz¹tkowego. Do tej pory by³o tak, ¿e sta¿
ubezpieczeniowy musia³ byæ nie krótszy ni¿ szeœæ
miesiêcy i jeden dzieñ. A teraz chcemy, ¿eby po
prostu by³ zaliczany ka¿dy sta¿.
Wszystkie te zmiany s¹ korzystne dla osób uprawnionych, dlatego komisja jednog³oœnie wnosi
o przyjêcie przez Wysok¹ Izbê tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie
ma pytañ.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d, który reprezentuje podsekretarz stanu pan Marek Bucior.
Czy pan minister chce zabraæ g³os? I czy ktoœ
z pañstwa ma pytania do pana ministra?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³. Informujê, ¿e
swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u z³o¿y³ pan senator Bisztyga*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych
œrodkach komunikowania siê.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1318,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1318A
i 1318B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senator Ma³gorzatê Adamczak,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej do
ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach
wspierania komunikowania siê.
Ustawa o jêzyku migowym i innych œrodkach
wspierania komunikowania siê ma na celu poprawê sytuacji osób g³uchych, g³uchoniemych oraz
g³uchoniewidomych, które ze wzglêdu na swoj¹
niepe³nosprawnoœæ maj¹ problemy z komunikowaniem siê. W zwi¹zku z tym przedmiotowa ustawa okreœla zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z organami administracji publicznej, jednostkami
systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i stra¿y gminnych oraz jednostkami ochotniczymi.
Ustawa przewiduje oraz okreœla równie¿ zasady dofinansowania kosztów kszta³cenia osób uprawnionych, cz³onków ich rodzin oraz innych
osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni kontakt
z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego jêzyka migowego, systemu jêzykowo-migowego
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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i sposobów komunikowania siê osób g³uchoniewidomych na ró¿nych poziomach.
Ponadto w kontaktach z organami administracji publicznej osoba uprawniona bêdzie mog³a
skorzystaæ z pomocy t³umacza polskiego jêzyka
migowego, je¿eli zg³osi takie zapotrzebowanie
przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji
swojej potrzeby administracyjnej.
Przedmiotowa ustawa tak¿e powo³uje Polsk¹
Radê Jêzyka Migowego, jako organ doradczy ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego.
Na Radê Ministrów zosta³ na³o¿ony obowi¹zek
corocznego przedstawiania Sejmowi informacji
o funkcjonowaniu ustawy w roku poprzednim.
Wprowadzone zosta³y zmiany w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w wyniku których do zadañ powiatu
bêdzie nale¿a³o dofinansowanie us³ug t³umacza
jêzyka migowego lub t³umacza-przewodnika. Ponadto szkolenia, przewidziane w ustawie o jêzyku
migowym i innych œrodkach wspierania komunikowania siê, bêd¹ finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Ta ustawa jest bardzo oczekiwana. Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej wprowadzi³a szesnaœcie poprawek. Chyba nie bêdê ich omawiaæ, s¹
one dostêpne w druku nr 1318A. Komisja wnosi,
aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ niniejsz¹ ustawê wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora S³awomira Sadowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam obowi¹zek i zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie o jêzyku migowym
i innych œrodkach komunikowania siê.
Moja przedmówczyni, pani senator Ma³gorzata
Adamczak, przedstawi³a g³ówne za³o¿enia tej
ustawy. Warto tutaj wspomnieæ… Zanim przejdê
do przedstawienia koñcowego wniosku, co nale¿y
do moich obowi¹zków, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
ta ustawa, ¿e tak powiem, wynika z postanowieñ
art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym mówi siê, ¿e wszyscy maj¹ prawo do ró-
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wnego traktowania i nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu spo³ecznym z jakiejkolwiek przyczyny, a tak¿e z art. 69 konstytucji, który stanowi,
¿e w³adze publiczne udzielaj¹ pomocy osobom
niepe³nosprawnym miêdzy innymi w komunikacji spo³ecznej. Ta ustawa jest bardzo potrzebna,
zasadna. Œwiadczy o tym g³osowanie w Sejmie,
gdzie przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, czterystu siedemnastu pos³ów, opowiedzieli siê za t¹ ustaw¹.
Warto tutaj wspomnieæ tak¿e o poprawkach,
o których mówi³a nasza kole¿anka. Poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy,
a tak¿e uwzglêdnienie regu³ wynikaj¹cych z zasad
techniki prawodawczej. Jest ich szesnaœcie.
Móg³bym tutaj mówiæ, jaki cel ma dana poprawka, ale nie bêdê tego omawia³, chyba, ¿e zaistnieje
taka potrzeba.
Szanowni Pañstwo, powracam do sprawozdania Komisji Samorz¹du Terytorialnego. Po rozpatrzeniu, jak ju¿ wspomnia³em, uchwalonej przez
Sejm ustawy o jêzyku migowym i innych œrodków
komunikowania siê komisja wnosi, aby Wysoki
Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y.
To tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ja tylko ze swojej strony przypomnê o potrzebie
blokowania poprawek legislacyjnych, bo czeka
nas trzydzieœci kilka ustaw. Tak ¿e dobrze by³oby
za³atwiaæ to w jednym g³osowaniu. I to jest apel
w³aœciwie do wszystkich przewodnicz¹cych komisji – chodzi o to, ¿eby poprawki legislacyjne poblokowaæ.
(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bardzo.)
To by³a moja uwaga.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ moje pytanie do pani senator. W art. 1 jest powiedziane, kto mo¿e liczyæ
na dofinansowanie kosztów kszta³cenia w zakresie jêzyka migowego i systemu migowego.
I w zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy… Tam
jest zapisane: „cz³onków ich rodzin oraz innych
osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni kontakt
z osobami uprawnionymi” w zakresie w³aœnie tego
jêzyka. A czy ewentualnie mo¿na by rozumieæ, ¿e
te inne osoby to tak¿e partner osoby uprawnionej,
konkubent czy konkubina?
I drugie pytanie, trochê zwi¹zane z poprzednim. Nastêpnie wymienia siê cz³onków rodzin,
w tym rodziców, ojczyma, macochê itd. Nie wiem,
czy ten katalog jest otwarty, czy zamkniêty, ale
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tam nie ma opiekunów prawnych osoby uprawnionej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy
opiekun prawny osoby uprawnionej nie nale¿y do
najbli¿szej rodziny. Wtedy zosta³by on ca³kowicie
pominiêty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê bardzo.
Myœlê, ¿e to dofinansowanie dotyczy wszystkich najbli¿szych i osoby, które zajmuj¹ siê osob¹
niepe³nosprawn¹, to znaczy g³uchoniem¹ lub…
Je¿eli chodzi o opiekunów prawnych, to myœmy
nie rozmawiali na ten temat, ale myœlê, ¿e jak najbardziej… Tak, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest. Pkt 3.)
Pkt 3, „osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni
kontakt z osobami uprawnionymi”… To œwiadczy
o tym, ¿e te osoby te¿ mog¹ uczestniczyæ w szkoleniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê sprawozdawcom.
Projekt by³ projektem poselskim. Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Duda, chcia³by zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Bardzo dziêkujê,
Panie Marsza³ku, ale wszystko zosta³o powiedziane. Dziêkujê bardzo.)
Zasadnicza kwestia…
Pan senator Knosala ma pytanie do pana ministra.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Tak. Chcia³bym zapytaæ… Chodzi o art. 10
i 11. One s¹ bardzo podobne, jeœli chodzi o treœæ.
Na czym w³aœciwie polega ró¿nica miêdzy uprawnieniem do korzystania z pomocy t³umacza
okreœlonym w art. 10 i tym okreœlonym w art. 11?
Czy pojecie „t³umacz jêzyka migowego” u¿yte
w art. 10 projektu ustawy nale¿y interpretowaæ
jako to¿same z pojêciem „t³umacz polskiego jêzyka migowego” itd., o którym wspomina art. 11
projektu ustawy?

Te artyku³y mówi¹ te¿ o tym, ¿e osoba uprawniona nie jest obci¹¿ona kosztami us³ug t³umacza. Chcia³bym zapytaæ, czy ta refundacja bêdzie
pochodzi³a ze œrodków bud¿etu pañstwa, czy te¿
z bud¿etu danej jednostki.
Jeszcze jedno pytanie. W ustawie mówi siê
o t³umaczach. Kto bêdzie weryfikowa³ stopieñ
znajomoœci jêzyka migowego przez osobê, która
bêdzie siê ubiega³a o wpis do rejestru t³umaczy?
Tam jest mowa o takim rejestrze.
I na koniec, to ju¿ trochê z ciekawoœci,
chcia³bym zapytaæ: w ilu urzêdach administracji
publicznej s¹ obecnie zatrudnione osoby, które
pos³uguj¹ jêzykiem migowym w stopniu na tyle
zaawansowanym, ¿e mog¹ s³u¿yæ faktyczn¹ pomoc¹ w za³atwieniu konkretnej sprawy? Jak to
dzisiaj wygl¹da? Czy bêdzie ca³kowita rewolucja
w tym zakresie, czy te¿ rozwiniêcie tego, co teraz
jest? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o rozró¿nienie art. 10 i 11, o które
pyta³ pan senator Knosala… Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w art. 10 mówimy o tym, ¿e podmiot zobowi¹zany zapewnia mo¿liwoœæ korzystania przez
osoby uprawnione z pomocy wybranego t³umacza
jêzyka migowego. To znaczy, ¿e ka¿da z osób uprawnionych, która nie chce skorzystaæ z listy t³umaczy, jaka jest u wojewody, mo¿e przyjœæ ze
swoim t³umaczem, do którego ma zaufanie, a koszty jego us³ug s¹ zwracane przez PCPR. W art. 11
chodzi o listê t³umaczy, którzy s¹ w rejestrze wojewody. Odpowiadaj¹c od razu na pana kolejne pytanie, Panie Senatorze, powiem, ¿e nie bêdziemy
robiæ weryfikacji t³umaczy. Zrobiliœmy to celowo.
Wystarczy siê wpisaæ na tê listê, a zweryfikacji dokonaj¹ ci, którzy z us³ug t³umaczenia bêd¹ korzystaæ. Jeœli taka osoba oœwiadczy – a w Polsce zaczyna obowi¹zywaæ regu³a oœwiadczeñ, a nie zaœwiadczeñ – ¿e zna ten jêzyk, wówczas mo¿e siê
znaleŸæ na tej liœcie i urz¹d bêdzie móg³ korzystaæ
z jej umiejêtnoœci lub te¿ sam zainteresowany bêdzie móg³ siê zwróciæ o pomoc takiego t³umacza.
Tak ¿e ró¿nica miêdzy tymi przepisami jest subtelna, ale w art. 10 dajemy mo¿liwoœæ przyjœcia ze
swoim t³umaczem, do którego ma siê zaufanie.
Teraz kwestia dotycz¹ca liczby… Po to tê
ustawê wspólnie zrobiliœmy, ¿eby upowszechniæ jêzyk migowy i mo¿liwoœæ komunikowa-
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nia siê, czyli prze³amywania barier, które niejednokrotnie wystêpuj¹ we wszystkich wskazanych tutaj urzêdach. Mamy nadziejê, ¿e ta niewielka liczba urzêdów, w których… Ja nie jestem w stanie jej okreœliæ, nie prowadzimy takiego rejestru. Mam nadziejê, ¿e po wejœciu w ¿ycie tej ustawy na poziomie rejestru wojewodów,
czyli t³umaczy, którzy bêd¹ tam wpisani… To
jest te¿ pewne zobowi¹zanie i upowszechnienie
takiego stanu rzeczy, ¿eby ka¿dy urz¹d mia³
pracownika – my to umo¿liwimy poprzez szkolenia – który potrafi pos³ugiwaæ siê jednym
z trzech jêzyków migowych. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e mówimy o polskim jêzyku migowym,
o systemie jêzykowo-migowym i systemie komunikacji osób g³uchoniewidomych. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja osobiœcie ogromnie siê cieszê, bo to jest kolejna ustawa w sposób rzeczywisty wdra¿aj¹ca uprawnienia konstytucyjne ka¿dego mieszkañca tego kraju, który jest w takiej sytuacji.
Pytanie jest krótkie. Poniewa¿ chodzi o finansowe wsparcie przeró¿nych szkoleñ… Czy szacowana by³a potrzeba finansowa, jaka mo¿e byæ
z tym zwi¹zana? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Oceniaj¹c skutki tej regulacji, przewidzieliœmy
kwotê 8 milionów z³, która ma na to wystarczyæ.
Oczywiœcie zapotrzebowanie by³oby wiêksze, gdybyœmy chcieli, powiedzia³bym, wejœæ jeszcze szerzej… Na dzisiaj nas na to staæ i chcemy zobaczyæ,
co jest dyskutowane z zainteresowanymi œrodowiskami, jakie pola mamy niezagospodarowane,
po to ¿eby ewentualne dodatkowe œrodki… Przypomnê, ¿e nie s¹ to œrodki tylko bud¿etowe. To s¹
œrodki, które zapewnia równie¿ pañstwowy fundusz rehabilitacji. To jest istotne.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym jeszcze zapytaæ odnoœnie do art. 9,
w którym jest mowa o tym, i¿ obowi¹zek wsparcia
w komunikowaniu siê zosta³ na³o¿ony na organy
administracji publicznej. Nie zosta³ jednak na³o¿ony na resztê placówek, czyli one nie bêd¹ musia³y siê z tego obowi¹zku wywi¹zywaæ.
Chcia³bym zapytaæ, czy jest w tej chwili prowadzony jakiœ monitoring stron internetowych prowadzonych przez organy administracji publicznej
dla niepe³nosprawnych. Kto ewentualnie bêdzie
prowadzi³ w przysz³oœci nadzór w tym zakresie?
No bo ró¿nie mo¿e byæ, jedne strony mog¹ dzia³aæ,
inne nie. Myœlê, ¿e to trzeba bêdzie kontrolowaæ.
Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, celowo w pierwszym rozstrzygniêciu ujêliœmy tylko organy administracji
pañstwowej, tak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoœci finansowe, ale te¿ mo¿liwoœæ upowszechnienia…
Podejrzewam, ¿e pan senator ma na myœli szpitale, przychodnie zdrowia itd.
(Senator Ryszard Knosala: Stra¿…)
W tym przypadku mamy mo¿liwoœæ innego
rozstrzygniêcia – osoba przychodzi ze swoim t³umaczem. Rozpoczêliœmy od obszaru administracji publicznej, czyli administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i tych s³u¿b, które z definicji znajduj¹ siê…
Jeœli chodzi o kwestiê monitoringu… W tej
ustawie jest powo³ana Rada Jêzyka Migowego,
która z osób uprawnionych wy³ania tych, którzy
s¹ po prostu przygotowani. S¹ to t³umacze, s¹ to
inne osoby, które bêd¹ weryfikowaæ to, o co miêdzy innymi pan pyta³, i wyznaczaæ standardy, jakie maj¹ funkcjonowaæ. Postulat œrodowiska,
który jest oczywiœcie bardzo s³uszny, by³ taki, ¿eby ta rada wyznacza³a kierunki upowszechniania
jêzyka migowego, ale te¿ i standardy jego nauczania. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma, wobec tego otwieram dyskusjê.
Pan senator Sidorowicz jako pierwszy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Szanowni Pañstwo, omawiana ustawa jest postulowana od wielu lat przez œrodowiska osób
g³uchoniemych. Trzeba powiedzieæ, ¿e z jednej
strony uda³o siê w Polsce uruchomiæ procedurê
wczesnego wykrywania g³uchoty, z drugiej strony
ci¹gle mamy ogromny deficyt co do sposobu, w jaki próbujemy resocjalizowaæ i stwarzaæ tym osobom lepsz¹ jakoœæ ¿ycia. Ustawa, która dzisiaj
jest procedowana, w znacznej mierze jest bardzo
oczekiwana przez œrodowisko. Ja pamiêtam spotkanie z przedstawicielami zwi¹zku tych osób, którzy uwa¿ali za ra¿¹co krzywdz¹ce to, ¿e do tej pory
Rzeczpospolita tych spraw nie uregulowa³a. Tak
¿e dzisiaj niejako rzeczywiœcie, tak jak powiedzia³
senator Jurcewicz, realizujemy pewne konstytucyjne uprawnienie du¿ego œrodowiska, znacznie
liczniejszego ni¿ nam siê wydaje. Tak ¿e bardzo siê
cieszê, ¿e bêdziemy mieli okazjê przyj¹æ tê ustawê
jeszcze w tej kadencji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zabrania g³osu w dyskusji? Nie widzê wiêcej chêtnych.
Informujê, ¿e pan senator Knosala z³o¿y³ swoje
wyst¹pienie do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1314,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1314A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senatora Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania.
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi obowi¹zek, tym razem w imieniu
dwóch komisji, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, przedstawienia
sprawozdania o rz¹dowym projekcie zmian
w dwóch ustawach, w ustawie o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w ustawie o kombatantach, tak to skrótowo nazwê.
Obie komisje pochyli³y siê nad czteroparagrafowym przed³o¿eniem sejmowym i obie komisje
zgodnie rekomenduj¹ Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y o przyjêciu ustawy bez poprawek.
Dla pog³êbienia œwiadomoœci podczas g³osowania Wysokiej Izby informujê, ¿e ta niekontrowersyjna i niewywo³uj¹ca ¿adnej dyskusji ustawa dotyczy
dwóch ró¿nych zagadnieñ. Mianowicie pozwala ona
mianowaæ na wy¿szy stopieñ wojskowy poœmiertnie osoby, które w sposób szczególny wyró¿ni³y siê
w dzia³aniach na rzecz niepodleg³oœci, suwerennoœci pañstwa polskiego. Jest tu pewne ograniczenie,
mianowicie mo¿e to siê odbyæ tylko raz.
Druga dziedzina, któr¹ ta ustawa siê zajmuje,
to jest to, co chyba postulowa³a równie¿ Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Chodzi
o to, aby ul¿yæ weteranom i kombatantom, którzy
staraj¹ siê o pomoc pieniê¿n¹ od instytucji publicznych, w szczególnoœci w dziedzinie pomocy spo³ecznej. Otó¿ ci kombatanci wyra¿ali pewien ¿al,
mówili o dyskomforcie z racji tego, ¿e musieli
ustawiaæ siê w kolejkach wraz z innymi podopiecznymi pomocy spo³ecznej. Nadto warto zauwa¿yæ, ¿e ta procedura by³a d³u¿sza ni¿ wobec innych podopiecznych pomocy spo³ecznej, bo decyzje o przyznaniu pomocy zapada³y w urzêdzie
do spraw kombatantów. Procedura by³a d³u¿sza,
co ma znaczenie, bo wiek kombatantów liczy siê
czasem w dwójnasób, w trójnasób. Prawda?
W zwi¹zku z tym jeszcze raz powtórzê, ¿e uwa¿amy za stosowne, aby Wysoka Izba podjê³a uchwa³ê
o przyjêciu ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac upowa¿niony jest pan minister Bucior.
Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Te¿ nie
widzê chêtnych.
Wobec tego mogê otworzyæ dyskusjê.
Do dyskusji zapisane s¹… Nie, nikt nie jest zapisany do dyskusji. Za to swoje wyst¹pienia z³o¿yli do protoko³u pan senator Iwan i pan senator Bisztyga*.
W tej sytuacji dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1313,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1313A.
Sprawozdawc¹ Komisji Obrony Narodowej jest
pan senator Kraska.
Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Narodowej przedstawiæ ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹c¹ ustawê
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
W posiedzeniu komisji obrony, które odby³o siê
28 lipca 2011 r., wziêli udzia³ przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Kolejna ju¿ nowelizacja ustawy o orderach i odznaczeniach zawiera zmiany w zasadach nadawania odznaczeñ wojskowych o charakterze pami¹tkowym, bêd¹cych nagrod¹ za nienagann¹ s³u¿bê
w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju. Ustawa ta ma umo¿liwiæ nadawanie Gwiazdy osobom pe³ni¹cym s³u¿bê w rejonach prowadzenia operacji wojskowych, ale tak¿e
poza kontyngentem wojskowym. Uprawnienie po
nowelizacji obejmuje równie¿ ¿o³nierzy
pe³ni¹cych s³u¿bê poza polskimi kontyngentami
wojskowymi w miêdzynarodowych strukturach
wojskowych, wykonuj¹cych zadania w rejonie
dzia³ania kontyngentu lub w rejonie prowadzenia
operacji wojskowej. Obejmuje ono tak¿e za³ogi
wojskowych statków powietrznych pe³ni¹cych
s³u¿bê poza polskimi kontengentami wojskowymi, wykonuj¹cych zadania w przestrzeni powietrznej nad terytorium objêtym dzia³aniami polskiego kontyngentu wojskowego lub prowadzonej
* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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operacji wojskowej. Dotyczy te¿ funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rz¹du wykonuj¹cych s³u¿bê w rejonie prowadzonej operacji wojskowej.
Nowelizacja obejmuje równie¿ zmianê terminu,
w którym mo¿liwe jest nadawanie Gwiazd. Odznaczenia te bêd¹ nadawane nie póŸniej ni¿ przez
trzy lata od daty zakoñczenia dzia³añ. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach nadawanie
Gwiazd za czyny z lat 2002–2007 ograniczono terminem koñca 2012 r. Zgodnie z rozpatrywan¹
ustaw¹ w przypadku nadawania Gwiazd nie stosuje siê przepisów dotycz¹cych nienagannej s³u¿by b¹dŸ nienagannego wykonywania zadañ
w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Nadawanie tych odznaczeñ
zostanie zakoñczone z dniem 31 grudnia 2013 r.
Umo¿liwia siê równie¿ wskazanie w nazwie
Gwiazdy nie tylko nazwy pañstwa lub nazwy geograficznej, ale tak¿e okreœlenie sposobu dzia³ania
kontyngentu wojskowego. Ustawa ma wejœæ w ¿ycie po czternastu dniach od dnia og³oszenia.
W czasie swoich prac komisja zg³osi³a cztery
poprawki. Pierwsza poprawka mówi o tym, ¿e
Gwiazdê nadaje siê cz³onkom za³óg, a nie za³ogom
wojskowych statków powietrznych. Druga poprawka wprowadza wytyczne do wydania rozporz¹dzenia prezydenta w art. 1 pkt 3 noweli, aby
zapewniæ konstytucyjnoœæ przepisów. Komisja
skreœli³a tak¿e w art. 3 wy³¹czenie przepisów dotycz¹cych nadawania Gwiazd „albo za nienaganne wykonywanie zadañ”, uznaj¹c to za wy³¹czenie
niezgodne z przes³ankami nadawania odznaczenia. Poprawka czwarta, do art. 3 noweli, to poprawka porz¹dkuj¹ca, dotycz¹ca terminu nadawania odznaczenia. W art. 3 wyrazy „w okresie od
dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „od dnia
1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”.
Komisja rekomenduje przyjêcie tej ustawy z za³¹czonymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy panowie senatorowie, pani senator maj¹
pytania do sprawozdawcy?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Jak siê zorientowa³em, Panie Senatorze Sprawozdawco, ten order, ta gwiazda mo¿e byæ nadana czy
nawet jest nadawana – bo jest tam takie dalej id¹ce
stwierdzenie – uczestnikom tych misji, w szczególnoœci misji wojskowych, jeœli spe³niaj¹ oni kilka warunków, ale ten podstawowy warunek to jednodzienne uczestnictwo w misjach. No, oczywiœcie to
musi rodziæ pytania, zw³aszcza ¿e na poprzednim
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posiedzeniu Senatu rozpatrywaliœmy ustawê, zgodnie z któr¹ na przyk³ad status weterana by³ przyznawany dopiero po szeœædziesiêciu dniach. A przecie¿ jeden dzieñ nie oznacza dwudziestu czterech
godzin, jak rozumiem. To by oznacza³o, ¿e ka¿da wizyta kogoœ na terenie, na którym dzia³a kontyngent
wojskowy, bêdzie uhonorowana, jakkolwiek by by³o, odznaczeniem prezydenckim.

okres, jaki mo¿e byæ, móg³ spowodowaæ przyznanie tego odznaczenia? Moim zdaniem mo¿e byæ to
te¿ akcja specjalna, akcja o bardzo du¿ym ryzyku
itd., ale chcia³bym… bo byæ mo¿e siê mylê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, no tak, ta ustawa przewiduje,
¿e trzeba spe³niæ ten warunek co najmniej jednego dnia nienagannej s³u¿by…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: S³u¿by.)
W³aœnie, s³u¿by, brania udzia³u w tej operacji. No
ale to odznaczenie jest raczej odznaczeniem o charakterze pami¹tkowym, ono nic nie wnosi do…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dlaczego prezydent je nadaje?)
…uposa¿enia takiego ¿o³nierza lub funkcjonariusza, który przebywa³ tam i takie odznaczenie
dosta³. No, jest to takie odznaczenie upamiêtniaj¹ce jego pobyt w rejonie tych dzia³añ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêtnych.
Wobec tego dziêkujê bardzo.
(Senator Waldemar Kraska: Dziêkujê.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez prezydenta.
Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pan prezydent reprezentowany jest przez sekretarza stanu, pana Dariusza M³otkiewicza.
Proszê bardzo…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz M³otkiewicz:Panie
Marsza³ku, nie, dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja chcia³bym…)
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w nawi¹zaniu do pytania
pana senatora Rulewskiego zapytam tak: jakie
by³o uzasadnienie tego, ¿eby ten najkrótszy

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To nie by³o akurat przedmiotem zmiany, ten
zapis ju¿ poprzednio by³ w ustawie. Jest to okreœlone tak, ¿e jeden dzieñ to jeden dzieñ s³u¿by. To
nie dotyczy wizyt, kontroli, inspekcji. A mo¿e byæ
taka sytuacja, ¿e na przyk³ad pierwszego dnia
s³u¿by ¿o³nierz albo funkcjonariusz zostanie ranny albo zabity, mog¹ byæ tego typu sytuacje. Ale
tak jak podkreœlam, nie by³o to przedmiotem tej
zmiany, któr¹ wprowadzaliœmy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze…
Proszê bardzo, pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: jak rozumieæ dzieñ? Czy to jest czas od œwitu do zmierzchu, czy to jest okreœlona liczba godzin? W dobie jest noc, mo¿na jeszcze inne pory wyró¿niæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zapewne jest precyzyjniejsze dookreœlenie
ustawowe, co to znaczy dzieñ. Ja rozumiem to tak,
¿e to s¹ dwadzieœcia cztery godziny, czyli doba.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
OdpowiedŸ pana ministra sprowokowa³a kolejne pytanie, zw³aszcza ¿e by³a to drastyczna odpowiedŸ, bo powiedzia³ pan minister, ¿e mo¿e polec, mo¿e byæ ranny. A z tamtej ustawy, sprzed
dwóch tygodni… przepraszam, sprzed tygodnia,
wnioskujê, ¿e z tego tytu³u przyznaje siê odznaczenie za rany i kontuzje. Myœlê, ¿e w³adze publiczne wszystko by zrobi³y, ¿eby jeœli ktoœ poleg³,
zosta³ odznaczony orderem za mêstwo, odwagê
b¹dŸ wy¿szym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:
Przedmiotem obrotu prawnego, dzisiejszego
procedowania jest odznaka pami¹tkowa. Taki
jest charakter tego odznaczenia. To nie jest odznaczenie za mêstwo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zg³osi³ do dyskusji.
Senator Skorupa z³o¿y³ swoje przemówienie do
protoko³u.*
W tej sytuacji, poniewa¿ nie ma zg³oszeñ, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1305,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1305A
i 1305B.
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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Poproszê pana senatora Jurcewicza o przedstawienie sprawozdania Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej przedstawiæ sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm
w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych
innych ustaw.
Niniejsza ustawa zosta³a skierowana do komisji przez pana marsza³ka Senatu w dniu 29 lipca,
a posiedzenie komisji odby³o siê w dniu 2 sierpnia
i przedmiotowa ustawa by³a omawiana na posiedzeniu po³¹czonych komisji.
Chcê Wysokiej Izbie przypomnieæ, ¿e tok tej
sprawie nada³ w³aœnie Senat, propozycja zosta³a
przedstawiona w zwi¹zku z wykonaniem wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego. W tamtym czasie
pan senator Kieres by³ upowa¿niony do reprezentowania Senatu.
Niniejsza ustawa, która trafi³a do Wysokiej Izby, jest wynikiem prac nad czterema ustawami
w tej materii, które by³y procedowane, wynikiem
prac nad tymi czterema ustawami jest ta, o której
rozmawiamy.
Jest to bardzo specyficzna ustawa, wobec tego
ja skupiê siê mo¿e na przedstawieniu jej istoty
w taki sposób, ¿eby pokazaæ wprost koniecznoœæ
jej uchwalenia.
Ustawa przewiduje miêdzy innymi zasady
udzielania bonifikat z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, zmianê zasad wnoszenia podwy¿szonych
op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
oraz zmianê zasad przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci. I to jest istota tej ustawy.
Chcia³bym rzec, ¿e w trakcie obrad po³¹czonych
komisji zosta³ zg³oszony wniosek, aby w tej ustawie w art. 1 wykreœliæ pkt 2 lit. a. Przeczytam, jak¹
on mia³ treœæ: „Wysokoœæ op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej, z zastrze¿eniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie czêœciej ni¿ raz na dwa lata, je¿eli wartoœæ tej
nieruchomoœci ulegnie zmianie. Zaktualizowan¹
op³atê roczn¹ ustala siê, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartoœci nieruchomoœci okreœlonej na dzieñ aktualizacji op³aty”. Na wniosek jednego z panów senatorów komisje podjê³y decyzjê, aby skreœliæ w³aœnie ten punkt,
który przed chwil¹ odczyta³em.
W zwi¹zku z tym proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy z za³¹czon¹ poprawk¹. Dziêkujê za
uwagê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Cichonia o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Komisja praw cz³owieka po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia
2011 r. zaproponowa³a przyjêcie ustawy bez poprawek.
Jest to, generalnie rzecz bior¹c, ustawa, która
polepsza sytuacjê tych, którzy s¹ u¿ytkownikami
wieczystymi. Chodzi zw³aszcza o tê kwestiê tak
bardzo bulwersuj¹c¹ w ostatnim czasie, mianowicie aktualizacji wysokoœci op³aty rocznej, która, jak wiemy, w praktyce czasami wzrasta³a o ponad kilkaset procent w stosunku do dotychczasowej. St¹d bardzo ¿yciowe i aktualne jest wprowadzenie tego ust. 2a w art. 77, który pozwala roz³o¿yæ na dwie raty op³atê roczn¹, o ile jej wysokoœæ
przekracza dwukrotnoœæ dotychczasowej stawki.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do naszych
sprawozdawców? Nie ma.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Najmocniej przepraszam…)
A, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Zapomnia³em powiedzieæ jeszcze o drugiej czêœci. Proszê pañstwa, by³a jedna ma³a poprawka
dotycz¹ca jedynie zmiany przepisu, poprawka,
która daje upowa¿nienie nie co najmniej 50%
u¿ytkowników wieczystych do zg³oszenia ¿¹dania
przekszta³cenia, ale ju¿ 25%. Tutaj chodzi o tê
zmianê w art. 2 ust. 2. Przepraszam bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów
oraz Senat. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury, pan minister Styczeñ.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê.)

Dobrze, ale jeszcze senatorowie mog¹ pana ministra przepytywaæ.
Czy ktoœ ma pytania do pana ministra? Nie ma
pytañ.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja do dyskusji.)
Skoro…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Do dyskusji.)
Dobrze.
Skoro nikt nie ma pytañ do pana ministra, to
otwieram dyskusjê.
Jako pierwszego poproszê pana senatora Ortyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym, oczywiœcie odnosz¹c siê do tej
ustawy, wnieœæ poprawkê, która mia³aby na celu
takie kompleksowe zlikwidowanie nierównego
traktowania mieszkañców w przypadku stosowania bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia
prawa wieczystego.
Myœlê, ¿e Trybuna³ oczywiœcie te¿ zwraca³ na to
uwagê, ale te¿ o jednej kwestii zapomnia³.
I chcia³bym tu powiedzieæ, ¿e zdarzaj¹ siê takie
sytuacje, kiedy mamy do czynienia z mieszkaniami i zasobami, które stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa i stanowi¹ w³asnoœæ gminy. Bardzo czêsto, najczêœciej mamy do czynienia z ró¿nymi poziomami bonifikat, które s¹ stosowane podczas
przekszta³cania tego prawa wieczystego u¿ytkowania na w³asnoœæ. I st¹d razem z panem senatorem W³adys³awem Dajczakiem chcia³bym zg³osiæ
tak¹ poprawkê, która mówi³aby o tym, ¿e wojewoda powinien braæ pod uwagê wielkoœæ bonifikaty,
jak¹ w drodze uchwa³y okreœli³a rada gminy.
Oczywiœcie to nie jest jak gdyby obligo, ale prowadziæ to bêdzie do tego, ¿e dany wojewoda bêdzie siê
zastanawia³, odniesie siê do danej sytuacji i po
prostu sprawdzi tê sytuacjê. Uwa¿am, ¿e to jest
poprawka, która nie zburzy dotychczasowego porz¹dku i uk³adu tej ustawy, tylko doprowadzi do
zlikwidowania nierównego traktowania mieszkañców, jeœli chodzi o zastosowanie przepisów tej
ustawy.
Panie Marsza³ku, razem z panem W³adys³awem Dajczakiem sk³adam tê poprawkê.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ dzisiaj debatujemy, dotyczy
niezmiernie wa¿nego tematu. Myœlê, ¿e trzeba powiedzieæ, ¿e w ostatnim czasie jest problem z op³a-
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tami rocznymi za u¿ytkowanie wieczyste. Z tym ¿e
trzeba te¿ jasno powiedzieæ, ¿e ten problem ma
jakby dwa Ÿród³a. Po pierwsze, przez wiele lat te
op³aty by³y zani¿ane i te proponowane korekty s¹
uzasadnione. A po drugie, s¹ to te¿ sprawy, które
bezpoœrednio dotycz¹ samorz¹dów i taka sytuacja, jaka w tej chwili dotyka samorz¹dy… One s¹
zmuszane do szukania pieniêdzy, gdzie tylko mog¹, poniewa¿ trzeba powiedzieæ, ¿e w ostatnim
czasie rz¹d naruszy³ – zdecydowanie tak trzeba
powiedzieæ, i to jest opinia samorz¹dów, nie tylko
moja – tak zwan¹ zasadê adekwatnoœci w finansowaniu tego, co samorz¹dy powinny wykonywaæ,
czyli zadania by³y przepisywane, samorz¹dy by³y
obci¹¿ane zadaniami, ale za tym nie sz³y œrodki finansowe. W zwi¹zku z tym ta sytuacja finansowa
samorz¹dów jest dosyæ trudna, jeœli nie bardzo
trudna. Samorz¹dy s¹ zmuszane do szukania
wszelkich Ÿróde³ finansowania. Ju¿ nie wspomnê
o braku pewnej stabilnoœci w tych rozwi¹zaniach,
by³o chocia¿by to s³ynne ju¿ rozporz¹dzenie ministra finansów z grudnia 2010 r., które radykalnie
zmieni³o sytuacjê finansow¹ samorz¹dów.
W zwi¹zku z tym to proponowane rozwi¹zanie jest
zrozumia³e.
Ja jednak chcia³bym powiedzieæ mo¿e bardziej
ogólnie i bardziej radykalnie, ¿e to prawo u¿ytkowania wieczystego, nad którym dzisiaj dyskutujemy – trzeba sobie jasno powiedzieæ i wszyscy od
lat o tym mówimy – jest to pewien peerelowski balast obci¹¿aj¹cy polskie prawo cywilne. Dlatego
mo¿e warto by siê zastanowiæ nad tym, ¿e koñcówka kadencji Senatu jest dobrym momentem,
aby zrealizowaæ to, co wszyscy w swoich programach mocno podkreœlamy, a w szczególnoœci tutaj mówiê o swoich kolegach z Platformy Obywatelskiej, którzy bardzo czêsto i mocno mówi¹
o wolnoœci jednostki i o liberalnej gospodarce.
W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e to polskie powiedzenie „tyle wolnoœci, ile w³asnoœci” warto by tutaj
wdro¿yæ w ¿ycie. I mo¿e warto by spowodowaæ,
aby ten, jak powiedzia³em, peerelowski balast
w polskim prawie cywilnym w koñcu znikn¹³ i to,
co w tej chwili nazywamy u¿ytkowaniem wieczystym, z mocy prawa przekszta³ciæ we w³asnoœæ.
I chcia³bym zg³osiæ taki kompleks poprawek proponuj¹cych uwolnienie od tego balastu, o którym
mówiê, i zamianê u¿ytkowania wieczystego na
w³asnoœæ.
Ale przy okazji na wypadek, gdyby koledzy nie
chcieli poprzeæ tej zasady „tyle wolnoœci, ile w³asnoœci”, chcê zg³osiæ jeszcze drug¹ poprawkê, która umo¿liwia³aby tym wszystkim, którzy wczeœniej zg³osili swoje wnioski w sprawie przekszta³cenia, a te wnioski nie zosta³y rozpatrzone przez samorz¹dy, z ró¿nych wzglêdów oczywiœcie… Chocia¿ s¹ niew¹tpliwie te¿ takie wzglêdy… Bo mamy
takie przyk³ady i mo¿na podawaæ takie przyk³ady,
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kiedy samorz¹dy celowo zwleka³y z tym, aby tego
przekszta³cenia dokonaæ. W zwi¹zku z tym chcê
zaproponowaæ tak¹ poprawkê, aby po wejœciu
w ¿ycie tej ustawy te osoby mog³y… aby te sprawy
mog³y byæ rozpatrywane na podstawie art. 4
ust. 8, który w tej ustawie siê wykreœla, i aby te
przepisy, jeœli s¹ korzystne dla wnioskodawcy,
w dalszym ci¹gu mog³y byæ stosowane.
Panie Marsza³ku, pozwolê sobie wspólnie z panem senatorem Ortylem takie poprawki na pana
rêce z³o¿yæ. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie odnieœæ siê przynajmniej do czêœci wypowiedzi mojego szacownego kolegi, pana
senatora Dajczaka. No bo tego, co tutaj us³ysza³em, a mia³em mo¿liwoœæ i zaszczyt siedemnaœcie
lat byæ w samorz¹dzie, nie chcia³bym nazwaæ jakimœ takim nad wyraz niepotrzebnym s³owem.
Absolutnie nie podzielam pana opinii co do tego,
¿e obecnie nie daje siê szans samorz¹dowi w ró¿nych wymiarach. Ogólnie odpowiem, jak to pan
by³ uprzejmy zauwa¿yæ, chocia¿ co to znaczy
„ogólnie”… Ale te¿ tak ogólnie odpowiem. To, co
pan zaproponowa³ z mocy prawa, ja odczytujê jako szkodzenie samorz¹dom. I zaraz podam przyk³ad. Przecie¿ niektóre sprawy s¹ w toku, proszê
sobie zdawaæ z tego sprawê, a powiedzenie, ¿e samorz¹d coœ celowo robi³ bez podania konkretnego
przyk³adu jest dla mnie nadu¿yciem. Jest ponad
dwa tysi¹ce samorz¹dów i je¿eli te s³owa, tak mocne, by³y kierowane do nich… Ja absolutnie siê
z tym nie zgadzam. Powiedzia³ pan: samorz¹dy celowo…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Powiedzia³em:
niektóre.)
Reforma, jedna, myœlê, z najlepszych, jaka daje
szanse dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci…
Nieprawd¹ jest, ¿e ci¹gle przydzielane s¹ jakieœ
zadania, za którymi nie id¹ œrodki – tak przynajmniej zrozumia³em pañsk¹ wypowiedŸ. Po czêœci
siê zgadzam z tym, co pan powiedzia³ na temat
rozporz¹dzenia wydanego w grudniu, ale tylko po
czêœci. Tak te¿ nie mo¿e byæ, bo niektóre samorz¹dy tak bardzo zad³u¿y³y gminy, ¿e ich mieszkañcy bêd¹ to odczuwali przez najbli¿sze lata.
Choæ, powtarzam, to rozporz¹dzenie w moim odczuciu obejmowa³o zbyt wiele kwestii. I tu podzielam pañski pogl¹d. Chcê jednak zdecydowanie
zaprotestowaæ przeciwko stwierdzeniu, ¿e samorz¹dy celowo zwleka³y z przekszta³ceniem, i podkreœliæ raz jeszcze, ¿e przekszta³cenie z automatu
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jest niedobrym rozwi¹zaniem. Nale¿y podejœæ do
tego tak, jak… Proszê zwa¿yæ, ¿e by³y cztery projekty, i kompromis, jaki zosta³ uzyskany… Odpowiadaj¹c na moje pytanie na posiedzeniu komisji,
czy to by³o osi¹gniête w drodze porozumienia, pose³ sprawozdawca powiedzia³, ¿e tak, ¿e te zapisy
zosta³y wynegocjowane w sposób zadowalaj¹cy
wszystkie strony, które bra³y w tych pracach
udzia³. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak. Przypominam, nie d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
To bêdzie minuta, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mówi¹c o samorz¹dach, mia³em na myœli niew¹tpliwie tylko niektóre, absolutnie nie mo¿na tego odnosiæ do wszystkich samorz¹dów.
Gdy mówi³em o tych dwóch elementach, które s¹
naruszane w systemie finansowania gmin, czyli
o zasadzie adekwatnoœci i stabilnoœci, powo³ywa³em siê na s³owa pana prezydenta Grobelnego, który jest reprezentantem Zwi¹zku Miast Polskich
i który ostatnio powiedzia³ – nawet gdzieœ tu mam te
s³owa, wiêc mogê panu pokazaæ – ¿e ten rz¹d bardzo
mocno narusza³ zasadê adekwatnoœci i stabilnoœci
prawa, i w tym miejscu poda³ przyk³ad tego rozporz¹dzenia, o którym mówi³em. To nie jest mój pogl¹d, ja powo³a³em siê na opinie samorz¹dów. Moj¹
intencj¹ absolutnie nie by³o… Mówi¹c „samorz¹dy”, mia³em na myœli pojedyncze, sporadyczne
przypadki, ale one s¹ i nale¿y to uwzglêdniæ przy nowelizacji tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa… Nie ma wiêcej
chêtnych.
Wobec tego informujê, ¿e przemówienie do protoko³u z³o¿yli senator Jurcewicz i senator Skorupa*, a wnioski legislacyjne z³o¿yli senatorowie Ortyl i Dajczak.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komi-

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – za³¹czeniu.

sjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1307,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1307A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!
Mam wyj¹tkow¹ przyjemnoœæ przedstawiæ
pañstwu sprawozdanie dotycz¹ce tej ustawy nie
tylko dlatego, ¿e lubiê byæ sprawozdawc¹ ustaw
omawianych w Komisji Gospodarki Narodowej,
ale przede wszystkim dlatego, ¿e w sobotê mia³em
okazjê uczestniczyæ w uroczystoœci oddania dwustu nowych mieszkañ wybudowanych za spraw¹
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Kutnie, gdzie wiadomoœæ o tym, ¿e bêdziemy tê ustawê rozpatrywaæ, zosta³a przyjêta z du¿¹ radoœci¹
zarówno przez najemców tych lokali, jak i przez
w³adze spó³dzielni, gdy¿ ustawa ta by³a bardzo,
bardzo d³ugo oczekiwana.
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych zosta³a
uchwalona przez Sejm 28 lipca 2011 r. By³ to projekt poselski.
Sk¹d, proszê pañstwa, to wieloletnie oczekiwanie? Otó¿ wiêkszoœæ najemców w TBS musia³a
partycypowaæ w kosztach budowy mieszkañ, partycypacja ta wynosi³a do 30%, a póŸniej dodatkowo jeszcze trzeba by³o sp³acaæ ten kredyt w czynszu. W stosunku na przyk³ad do lokatorów, którzy byli cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej, by³a to ra¿¹ca nierównoœæ, dlatego zreszt¹ wiele
osób, nie maj¹c zagwarantowanego prawa do
przekszta³cenia mieszkania we w³asnoœæ, nie decydowa³o siê na uczestnictwo w pracach TBS, co
pewnie nieco TBS os³abi³o.
Omawiana ustawa gruntownie zmienia tê sytuacjê i w zwi¹zku z tym zosta³a w Sejmie przyjêta bardzo dobrze. W ustawie przede wszystkim umo¿liwia
siê uw³aszczenie znacznej czêœci tych osób – choæ
trudno to oceniæ, szacuje siê, ¿e w tej chwili mo¿e to
dotyczyæ blisko dwudziestu piêciu tysiêcy mieszkañ,
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a mo¿e nawet wiêcej. Poza tym czêœæ tych mieszkañ
na pewno bêdzie sprzedawana na rynku wtórnym,
na którym nam wszystkim zale¿y szczególnie, a ci,
którzy do tej pory mieszkali w TBS, bêd¹ mieli szanse
zbudowaæ w³asny dom, bêd¹ mogli sprzedaæ mieszkanie. I wreszcie, proszê pañstwa, i to jest chyba najwa¿niejsza sprawa, pieni¹dze uzyskane w wyniku
sprzeda¿y zasil¹ Bank Gospodarstwa Krajowego, co
pozwoli na udzielenie znacznego zastrzyku finansowego, jeœli chodzi o budowê nowych form mieszkañ
dotowanych przez pañstwo, a wiêc nie tylko mieszkañ TBS, ale tak¿e mieszkañ socjalnych – no, wszyscy sobie zdajemy sprawê, ¿e ¿aden rz¹d sobie z tym
nie da³ rady i ci¹gle tych mieszkañ brakuje – oraz na
budowê infrastruktury technicznej, która bêdzie
s³u¿y³a do budowy przysz³ych mieszkañ.
Co wnosi, proszê pañstwa, ta ustawa? Likwiduje siê zapis, który mówi³ o tym, ¿e wyodrêbnianie lokali w³asnoœciowych jest niezgodne z prawem. Ta zasada zostaje zmieniona i teraz bêdzie
mo¿na przekszta³ciæ we w³asnoœæ te mieszkania
z TBS, jeœli w³adze TBS, czyli walne zgromadzenie
cz³onków, wyra¿¹ na to zgodê i jeœli bêdzie oczywiœcie chêæ ze strony najemcy, który by³ partycypantem. I tu chcia³bym wyjaœniæ jedn¹ sprawê.
Czasami siê zdarza³o, ¿e w kosztach partycypowa³
kto inny ni¿ ten, kto by³ najemc¹, po prostu partycypant przekazywa³ swoje prawo do mieszkania.
W tej chwili, je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ to przej¹æ, to
bêdzie musia³ uregulowaæ to w ten sposób, ¿e najemca musi byæ partycypantem.
Ponadto zmienione bêdzie prawo, proszê pañstwa, w spó³dzielniach mieszkaniowych – tych,
w których mieszkania by³y budowane tak¿e z wykorzystaniem umarzalnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Powa¿ny problem
spó³dzielni mieszkaniowych i TBS polega na tym,
¿e w przypadku mieszkañ z TBS bêd¹ umorzenia
na zasadzie doliczania do wartoœci rynkowej mieszkania kwoty umorzenia, tymczasem
w spó³dzielniach do tej pory ta zasada nigdy nie
by³a stosowana. I w zwi¹zku z tym by³a powa¿na
dyskusja i d³ugo myœlano nad tym, któr¹ wersjê
lepiej przyj¹æ: czy ¿eby by³o tak, jak jest dotychczas w spó³dzielniach mieszkaniowych – czyli ¿eby nast¹pi³o zrównanie w prawach z innymi
cz³onkami spó³dzielni – czy te¿ ¿eby nast¹pi³o zrównanie w prawach z cz³onkami TBS. Ostatecznie
pos³owie zadecydowali, ¿e znacznie mniej kolizyjne jest zrównanie w prawach tych osób, które s¹
w tej samej instytucji, czyli w spó³dzielniach mieszkaniowych. Mówi siê o tym, proszê pañstwa, ¿e
teoretycznie spó³dzielnie mog³yby wyst¹piæ
o sprawdzenie konstytucyjnoœci tych przepisów.
Ale myœlê, ¿e ktoœ by móg³ o to wyst¹piæ w obydwu
przypadkach, bez wzglêdu na to, które z tych rozwi¹zañ by wybrano, a mniejsze z³o, o ile mo¿na
u¿yæ takiego okreœlenia, jest w tej sytuacji.
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Oczywiœcie ka¿dy, kto bêdzie chcia³ przej¹æ na
w³asnoœæ mieszkanie, bêdzie musia³ je wykupiæ wed³ug wartoœci rynkowej. Zasady s¹ takie jak wszêdzie, czyli wycena na dzieñ sprzeda¿y. Ale wartoœæ
rynkowa nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wartoœæ kredytu. Gdyby zdarzy³a siê taka sytuacja, to po prostu
ten, kto ma otrzymaæ mieszkanie, musia³by dop³aciæ brakuj¹c¹ sumê. Te pieni¹dze bêd¹ przekazywane tak: czêœæ do funduszu dop³at, czêœæ do Banku Gospodarstwa Krajowego, a czêœæ do TBS.
Jak mówi³em, ustawa ta nie budzi³a ¿adnych w¹tpliwoœci. W parlamencie zosta³a przyjêta w sposób,
powiedzia³bym, zgodny przez wszystkie partie polityczne. Na posiedzeniu komisji tak¿e by³a zgoda.
Wprowadziliœmy, proszê pañstwa, kilka poprawek. Jedna z wa¿niejszych mówi o tym, ¿e mieszkania spó³dzielcze, spó³dzielni mieszkaniowej,
bêd¹ mog³y byæ dopuszczone do obrotu na rynku
wtórnym. A wiêc bêdzie mo¿na… Bo by³ zapis
o zakazie dalszej sprzeda¿y.
Poza tym ja zg³aszam jeszcze jedn¹ poprawkê.
W trakcie prac sejmowych dopisano pewien fragment, który, powiedzia³bym, ma charakter beletrystyczny i opisuje sytuacjê, co w prawie jest niepotrzebne. Tak wiêc rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie tej ustawy wraz z poprawkami przyjêtymi
przez Komisjê Gospodarki Narodowej. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora Owczarka jako sprawozdawcy? Mog¹ byæ niebeletrystyczne.
Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt ustawy. Minister infrastruktury reprezentuje rz¹d.
Chcia³bym powitaæ pana ministra Stycznia
i poprosiæ o ewentualne zabranie g³osu w sprawie
tego projektu.
Czy chcia³by Pan Minister zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê.)
Nie? Aha. To rozumiem.
A wiêc w tym momencie pytam, czy s¹ pytania
do pana ministra.
Dziêkujê bardzo.
Co z dyskusj¹, Panie Senatorze?
(G³os z sali: S¹ tylko do protoko³u…)
A wiêc informujê uprzejmie, ¿e nikt nie zapisa³
siê do g³osu.
Dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e cztery osoby z³o¿y³y swoje wyst¹pienia do protoko³u. S¹ to panowie senatorowie: Iwan, Knosala, Skorupa i Grzyb*.

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – za³¹czeniu.
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Proszê pañstwa, informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê. Punkt
siedemnasty zakoñczyliœmy. Osiemnasty, przypominam, zrobiliœmy dzisiaj rano. A wiêc dziewiêtnasty w takim razie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych.
Tekst ustawy zawarty w druku nr 1304, sprawozdanie komisji – nr 1304A.
Sprawozdawc¹ komisji narodowej jest pan senator Wyrowiñski.
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Jan Wyrowiñski: Komisji Gospodarki
Narodowej.)
A co ja powiedzia³em?
(Senator Jan Wyrowiñski: „Narodowej”. Powiedzia³ pan „komisji narodowej”.)
Komisji… Tak, s³usznie, przepraszam.
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê,
Panie Ministrze, za bytnoœæ z nami w tym punkcie
– krótk¹ bo krótk¹, ale zawsze.)
Pragnê przedstawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
Jest to nowa ustawa, która jednoczeœnie wygasza dotychczas istniej¹ce uregulowania prawne
dotycz¹ce tej problematyki. Jej zasadniczym celem jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych do
regulacji ujêtych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68WE z dnia 24 wrzeœnia
2008 r. w sprawie transportu l¹dowego towarów
niebezpiecznych wraz z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych aktów prawa miêdzynarodowego, które
reguluj¹ tê niezwykle wa¿n¹ problematykê. A s¹
to: europejska umowa dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – w ró¿nych dokumentach to siê okreœla
w skrócie jako ADR – sporz¹dzona w roku 1957,
czyli w wieku ju¿ minionym, której Polska jest
sygnatariuszem; regulamin dla miêdzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznym –
w takim potocznym jêzyku w dokumentach
okreœla siê go jako RID, to te¿ taki skrót – stanowi¹cy za³¹cznik do konwencji o miêdzynarodowym przewozie kolejami sporz¹dzonej w Berlinie

w 1980 r.; i europejska umowa dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu œródl¹dowymi drogami
wodnymi towarów niebezpiecznych – skrót to te¿
ADR.
Jak mówi³em, ta ustawa jest kompleksowa,
czyli obejmuje przewóz drogami, kolejami i wod¹.
Ma ona na celu wdro¿enie zasad prowadzenia
dzia³alnoœci w zakresie krajowego i miêdzynarodowego przewozu drogowego, kolejowego i ¿eglug¹ œródl¹dow¹ towarów niebezpiecznych. Ustawa
okreœla organy i jednostki realizuj¹ce zadania
zwi¹zane z przewozem towarów niebezpiecznych,
w szczególnoœci zadania dotycz¹ce nabywania
uprawnieñ do przewozów towarów niebezpiecznych, szkolenia osób realizuj¹cych przewóz takich towarów, prowadzenia rejestrów i ewidencji
wydawanych dokumentów, w tym zaœwiadczeñ –
tutaj bêdê u¿ywa³ tych skrótów, czyli ADR, œwiadectw eksperta ADN, œwiadectw dopuszczenia
pojazdu ADR i œwiadectw dopuszczenia statku
ADN.
Tutaj chcia³bym napomkn¹æ, ¿e w pierwotnym
projekcie te egzaminy mia³y byæ realizowane bezpoœrednio przez ministerstwo. Sejmowa Komisja
Infrastruktury uzna³a jednak, ¿e to nabywanie
wiedzy, jej kontrola i certyfikowanie w tym zakresie powinny siê odbywaæ na poziomie samorz¹dów województw, i to marsza³kowie otrzymali
w zakres swych obowi¹zków przeprowadzanie odnoœnych szkoleñ i egzaminów.
Ustawa reguluje równie¿ obowi¹zki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych i wymagania w stosunku do osób wykonuj¹cych czynnoœci zwi¹zane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz wprowadza regulacje dotycz¹ce œrodków transportu u¿ywanych do przewozu towarów
niebezpiecznych. Chyba te¿ z inicjatywy sejmowej
Komisji Infrastruktury oraz Sejmu ustawa wprowadza tak¿e uregulowania dotycz¹ce kontroli
spe³nienia wymagañ przez ciœnieniowe urz¹dzenia transportowe.
W tej ustawie, poniewa¿ dotyka ona spraw
zwi¹zanych bezpoœrednio z bezpieczeñstwem
przewozu, osób i œrodowiska, uregulowana zosta³a równie¿ kwestia kar pieniê¿nych za naruszenie okreœlonych w niej obowi¹zków. Te kary
nak³adane s¹ w formie decyzji administracyjnej,
przy czym w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bêdzie mia³ zastosowanie tryb okreœlony w przepisach ustawy z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym. Wykaz naruszeñ ma formê za³¹cznika do ustawy.
Wp³ywy z tytu³u kar pieniê¿nych stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa.
Ustawa wprowadza zmiany w szeregu ustaw,
nazwijmy to tak, resortowych i, jak powiedzia³em,
kilka z nich deroguje, czyli na mocy tej ustawy
trac¹ moc: obowi¹zuj¹ca ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ustawa
o przewozie kolej¹ towarów niebezpiecznych.
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Szanowni Pañstwo, ta ustawa nie wzbudza³a
kontrowersji politycznych. ¯yjemy w takich czasach i doœwiadczamy takich wydarzeñ – oby by³o
ich jak najmniej – ¿e w ramach ich analizowania
niestety dochodzimy do konstatacji, i¿ zarówno
nie przestrzega siê procedur w kwestiach dotycz¹cych materii tej ustawy, jak te¿ lekcewa¿y siê
obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów prawnych co
do zachowania siê w pewnych okreœlonych sytuacjach. Jeœli chodzi o tê ustawê, to – a wynika³o to,
jak s¹dzê, zarówno z prac sejmowych, jak i z prac
naszej komisji, Komisji Gospodarki Narodowej –
nale¿y sobie ¿yczyæ, aby by³a ona przestrzegana
w ka¿dym, ¿e tak powiem, paragrafie. Na szczêœcie nie doœwiadczamy wielu wypadków w omawianej dziedzinie, ale, jak pañstwo wiecie, wzrasta iloœæ materia³ów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla
œrodowiska i dla ludzi, które s¹ przewo¿one drogami, kolej¹ czy szlakami wodnymi. W zwi¹zku
z tym ta problematyka wymaga szczególnej troski, równie¿ je¿eli chodzi o zabezpieczenia legislacyjne.
Komisja proponuje przyjêcie jeszcze dwudziestu poprawek, czêœæ z nich zaproponowa³a strona
rz¹dowa, a czêœæ – przedstawiciele œrodowisk
zrzeszaj¹cych przewoŸników. Zasadniczo najwa¿niejsze poprawki dotycz¹ tej problematyki, która
z regu³y wzbudza szczególne emocje, czyli kwestii
egzaminów lub stwierdzania kwalifikacji. Komisja odnios³a siê do wszystkich proponowanych
poprawek pozytywnie, a by³y to g³ównie poprawki
do art. 21 i 31 tej ustawy.
Szanowny Panie Marsza³ku, Panie Ministrze,
Panie i Panowie Senatorowie, uwa¿am, ¿e w zasadzie uda³o mi siê spe³niæ obowi¹zek sprawozdawcy, a przynajmniej stara³em siê go wype³niæ. Jak
to wysz³o – to oczywiœcie oceni Izba, ale w moim
przekonaniu go spe³ni³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ja teraz na chwilê przerwê rozpatrywanie punktu dziewiêtnastego.
I powracamy do punktu siedemnastego.
Chodzi o to, ¿e pan senator sprawozdawca Owczarek zg³osi³ poprawkê, której ja, przejmuj¹c dowodzenie, nie zauwa¿y³em. Proszê pañstwa, jest
to poprawka do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Proszê zatem pana senatora jako
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej, ¿eby komisja tê poprawkê rozpatrzy³a na dodatkowym posiedzeniu i przedstawi³a Senatowi
sprawozdanie.
Zamykam ju¿ ten wtrêt.
I powracamy do punktu dziewiêtnastego.
Senator Wojciechowski ma pytanie.
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Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Zg³osi³ siê senator Chróœcikowski – proszê bardzo. Zamykam listê pytaj¹cych.
Panowie Senatorowie, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Mam trzy pytania. Po pierwsze, czy przepisy tej
ustawy zmieniaj¹ definicjê czy te¿ katalog materia³ów niebezpiecznych?
Po drugie, czy kwestia iloœci mo¿e wp³ywaæ…
Chodzi o to, ¿e niektóre materia³y w pewnej iloœci
mog¹ byæ niebezpieczne, a inne nie. Przecie¿ w ka¿dym samochodzie jest paliwo, które niew¹tpliwie
nale¿y do materia³ów niebezpiecznych, ale je¿d¿¹c samochodem, nie musimy oczywiœcie mieæ
uprawnieñ do przewo¿enia takich materia³ów.
I po trzecie, czy materia³y niebezpieczne, przedmioty niebezpieczne, które s¹ wymienione w przepisach innych ni¿ te o przewozie, s¹ automatycznie, ¿e tak powiem… Czy je¿eli dany materia³ jest
gdzieœ okreœlony jako niebezpieczny, to jest to
przenoszone i jest on traktowany jako niebezpieczny… Na przyk³ad jeœli jakiœ pies rasy niebezpiecznej jest przewo¿ony w samochodzie, to czy mo¿na to równie¿ uznaæ za przewóz materia³u niebezpiecznego? No, taki przyk³ad przyszed³ mi do g³owy. Jeœli nie by³o to rozpatrywane na posiedzeniu
komisji, to prosi³bym, ¿eby pan minister udzieli³
odpowiedzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Chróœcikowski. Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo!
Pytanie moje wynika z tego, ¿e dzisiaj dziennikarze dzwonili do nas i pytali o to, co w tej ustawie
dotyczy rolnictwa. Powiem szczerze, ¿e u nas
w komisji nie by³a ona rozpatrywana, bo chodzi
o przewo¿enie materia³ów… Ale zwrócono uwagê
miêdzy innymi na to, ¿e przewo¿enie nawozów
sztucznych jest – ponoæ – w tej ustawie zakazane,
a poprzednio mo¿na by³o je przewoziæ, rolnik móg³
je przewieŸæ przyczep¹. Czy to jest prawda? Jeœli
tak, to proszê o odpowiedŸ.
Jest jeszcze sprawa paliwa, którego przewóz
jest ponoæ niebezpieczny. Chodzi o problemy
z przewozem paliwa i oleju napêdowego, ale podnoszona jest te¿ kwestia przewozu obornika. Czy
ustawa coœ tu zmienia, czy nie? Dziennikarze zadaj¹ mi pytania, wiêc chcia³bym uzyskaæ opiniê
na ten temat. Nie wiem, czy komisja to rozpatrywa³a, czy nie, ale je¿eli nie, to bêdê prosi³ o odpowiedŸ przedstawiciela rz¹du.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Mo¿e pan minister siê do tego odniesie.)

Senator Jan Wyrowiñski:
Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku!
Je¿eli chodzi o problematykê dotycz¹c¹ zwi¹zku tej ustawy z rolnictwem, to nie by³a ona rozpatrywana, bo nikt nie zada³ takiego pytania.
W zwi¹zku z tym ja te¿…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale minister
jest ju¿ gotowy do udzielenia odpowiedzi.)
Minister jest gotowy, tak, bardzo dobrze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to za
chwilê, Panie Ministrze.)
Kwestie dotycz¹ce kwantyfikacji, tego, co jest
niebezpieczne itd., itd., równie¿ nie by³y tak
szczegó³owo rozpatrywane, Panie Senatorze. Tak
¿e w tej sprawie zda³bym siê na pana ministra, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli wszystkie odpowiedzi pan senator sprawozdawca ceduje na pana ministra?
(Senator Jan Wyrowiñski: Tak.)
Ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Minister infrastruktury w osobie Tadeusza Jarmuziewicza reprezentuje rz¹d.
Panie Ministrze, zapraszam. Proszê o przedstawienie stanowiska i udzielenie odpowiedzi na pytania, które przed chwil¹ skierowano i których
pan senator siê wypar³. Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie wypar³ siê. Po prostu wiêkszoœæ pytañ dotyczy³a kwestii spoza przed³o¿enia.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No tak,
oczywiœcie.)
Nie takimi rzeczami zajmuje siê ustawa.
Pewnie nie bêdzie po kolei, ale odpowiem, ¿e je¿eli chodzi o przewóz materia³ów rolniczych, o które pan senator pyta³, to mam ten rodzaj przeczucia, który mnie nigdy nie myli³, ¿e za chwileczkê zostanie z³o¿ona poprawka tê sprawê reguluj¹ca.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Aha.)
Rzeczywiœcie w obecnym brzmieniu mamy zapis mówi¹cy o tym, ¿e ci¹gniki mog¹ coœ przewoziæ. Jest to o tyle nieprecyzyjne, ¿e ci¹gnik nie wiezie nawozu czy jakich œrodków ochronnych i przyczep. Ot, ca³a filozofia.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ale trzeba to poprawiæ.)

Tak jest. I ju¿ za chwilê zostanie z³o¿ona poprawka dotycz¹ca przyczep. St¹d bardzo zasadna
uwaga pana senatora, ¿e… No, nikt siê w tej sprawie nie uchyla³, po prostu ktoœ zauwa¿y³, ¿e jest
nieprecyzyjne sformu³owanie, w zwi¹zku z tym
dopisujemy: i przyczep. I to za³atwia sprawê.
Chyba pan senator Wojciechowski pyta³…
Otó¿ ju¿ dzisiaj istniej¹ umowy ADR, które definiuj¹… Mówiê o ADR, bo sprawa dotyczy akurat
przewozów drogowych, a nie przewozów kolejowych i ¿eglugi œródl¹dowej. S¹ wiêc przepisy
okreœlaj¹ce, które materia³y s¹ niebezpieczne,
a które nie. W nich te¿ zdefiniowane jest to,
w przypadku jakiej iloœci materia³ów zaczyna siê
traktowaæ przewóz jako przewóz towarów niebezpiecznych. Jest tu wiêc ukryta odpowiedŸ na jedno z pañskich pytañ: to, co siê wiezie w zbiorniku
po zatankowaniu samochodu, nie zalicza siê do
kategorii materia³ów niebezpiecznych. I ustawa
nie dotyczy tego obszaru. Podkreœla³ to senator
sprawozdawca. Ustawa nie wnika w to, w jaki
sposób mamy dbaæ o bezpieczeñstwo, które w sumie i tak jest w tej chwili na doœæ wysokim poziomie. Proszê zauwa¿yæ – pan senator te¿ o tym
wspomina³ – ¿e statystyki dotycz¹ce wypadków
z udzia³em towarów niebezpiecznych na drogach,
na kolei czy w ¿egludze œródl¹dowej wskazuj¹, ¿e
jest to kompletnie œladowa iloœæ. To zjawisko jakby w niewielkim stopniu wystêpuje.
Istot¹ tej ustawy jest to, ¿eby zharmonizowaæ
zasady dotycz¹ce wszystkich trzech mediów
transportowych. Taka by³a tu idea. Aczkolwiek
powiem pañstwu – mimo ¿e ustawa ma charakter wdro¿eniowy – i¿ w Unii mówi siê ju¿ tak: kto
wie, czy nie by³oby lepiej, gdyby zosta³o tak, jak
jest teraz, czyli ¿eby by³y ustawy bran¿owe.
Wdra¿amy dyrektywê mimo to i mimo ¿e dzisiejszy stan prawny jest taki, ¿e te sprawy s¹ uregulowane, bo mamy ustawê o przewozie towarów
niebezpiecznych drog¹, o przewozie towarów
niebezpiecznych kolej¹, a w ustawie o ¿egludze
œródl¹dowej mamy opisane zasady przewo¿enia
³adunków niebezpiecznych drog¹ wodn¹. Dyrektywa sprowadza wszystko do jednego mianownika i wprowadza wspólne zasady. Tak ¿e to co
siê da, trzeba zunifikowaæ. I to w³aœnie w tej
chwili ma miejsce.
Czy by³y jeszcze jakieœ pytania, na które…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Czy olej napêdowy te¿ tam jest?)
Tak, tak. To znaczy…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Czy tam jest zapisany olej napêdowy?)
To znaczy, pyta mnie pan o zapisy z umowy
ADR? Ja nie znam tego w ca³oœci, bo to jest potê¿ny za³¹cznik, który mówi o tym, jakie to s¹
materia³y i jaka jest ich iloœæ. Ta ustawa nie jest
o tym. I po prostu albo odeœlê pana do strony internetowej, gdzie jest bardzo dok³adny wykaz
tego wszystkiego, po polsku, albo, je¿eli pan po-
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(sekretarz stanu T. Jarmuziewicz)
zwoli, odpowiem panu na piœmie, bo nie znam
wszystkich…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie. Ja tylko pytam, czy nie powinniœmy czegoœ poprawiæ podczas procesu legislacyjnego.)
Nie. Ta ustawa nie jest o tym. Katalogu towarów niebezpiecznych i progu, od którego uznajemy je za towary niebezpieczne, w tej ustawie
w ogóle nie tykamy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Wojciechowski uzyska³ wszystkie odpowiedzi?
Czy s¹ jeszcze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê. Ale tam jest
jeszcze zg³oszenie, Panie Marsza³ku.)
Aha, pan senator Misio³ek.
Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze jacyœ ochotnicy?
Nie.
W takim razie zamykam na panu senatorze listê pytaj¹cych.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze, mam pytanie: czy ta ustawa
nie bêdzie przeszkadza³a rolnikom na przyk³ad
w przewozie nawozów sztucznych lub œrodków
ochrony roœlin? Bo oni musz¹ te œrodki przewieŸæ
na pole i tam je u¿ytkowaæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
To znaczy, to pytanie by³o, ale powtórzê. W rzeczy samej, w obecnym stanie prawnym to pytanie
jest zasadne, ale ono przestanie byæ zasadne za
piêæ minut, kiedy zostanie z³o¿ona poprawka do
istniej¹cych zapisów. Mówi¹ one, ¿e ci¹gnikami
rolniczymi wolno woziæ nawozy – nie wiem, co tam
jeszcze na pole siê wozi – i nie s¹ one wtedy traktowane jako materia³y niebezpieczne. Sam ci¹gnik
jako taki nie wiezie nawozów sztucznych czy œrodków ochrony roœlin.
(Senator Andrzej Misio³ek: Tylko przyczepa.)
Wiezie siê je na przyczepie. I tutaj wyrazów „na
przyczepie” brakuje, w zwi¹zku z czym, ¿eby to
uporz¹dkowaæ, zaraz uzupe³nimy to o ten jeden
niewinny i krótki zapis.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pan senator Knosala ju¿ idzie
z poprawk¹. Tak? Dobrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Ja w³aœnie à propos tej przyczepy. Mianowicie chcia³bym zg³osiæ poprawkê, która dotyczy
art. 2 pktu 12. I brzmia³by ten punkt tak: „Pojazd – pojazd samochodowy albo zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samochodowego
i przyczepy lub naczepy, lub z ci¹gnika rolniczego i przyczepy – w³aœnie tego s³owa przyczepy do tej pory nie by³o – w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.
Prawdê mówi¹c, uzasadnienie przed chwil¹ zosta³o ju¿ powiedziane. Ci¹gnik jako taki nie przewozi materia³ów, przewozi je przyczepa, tworz¹ca
razem z ci¹gnikiem pojazd. I ta poprawka to doprecyzowuje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Je¿eli chodzi o przemówienia do protoko³u, to
z³o¿yli je panowie senatorowie Knosala i Skorupa*.
Senatorowie Knosala, Gruszka, Skorupa
i Chróœcikowski z³o¿yli wnioski legislacyjne.
Proszê pañstwa, wiemy, czego te wnioski dotycz¹, tak wiêc nie bêdê teraz prosi³ pana ministra,
¿eby siê do nich ustosunkowa³.
Proszê tylko Komisjê Gospodarki Narodowej
o zorganizowanie posiedzenia i przedstawienie
sprawozdania.
G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Oczywiœcie zamykam dyskusjê w tym punkcie.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jubileuszowy punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.
Tekst ustawy – druk nr 1309, a sprawozdanie
komisji – druk nr 1309A.
Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej
ponownie jest pan senator Jan Wyrowiñski.
Panie Senatorze…
Najpierw poproszê o piêæ sekund przerwy technicznej.
(Senator Jan Wyrowiñski: To nie oznacza, ¿e
bêdê d³ugo mówi³.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
chcia³bym z³o¿yæ sprawozdanie o uchwalonej
przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym.
14 lipca tego roku Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu seminaryjnym zajmowa³a
siê problemem usprawnienia realizacji inwestycji
w kolejnictwie. I jednym z postulatów, warunków,
które zosta³y sformu³owane, by³o to, ¿e trzeba
u³atwiæ absorpcjê œrodków unijnych. Ten postulat zg³asza³ szef zarz¹dcy dróg kolejowych, czyli
Polskich Linii Kolejowych SA, pan prezes Szafrañski. O tym równie¿ mówi³ w swym wyst¹pieniu
pan minister Massel. Potem zebra³ siê zespó³ do
spraw transportu, którym dowodzi pan senator
Kogut, i tam ta problematyka te¿ by³a obecna.
Ta ustawa w³aœnie jest odpowiedzi¹ na jedno
z oczekiwañ ze strony tych, którym zale¿y na tym,
aby inwestycje kolejowe ruszy³y z kopyta i aby wykorzystane by³y wszystkie œrodki dostêpne w tej
chwili, w szczególnoœci œrodki unijne. Chodzi o to,
aby zarz¹dca, czyli Polskie Linie Kolejowe SA, które
staj¹ siê takim najwa¿niejszym graczem na tym
rynku, najwa¿niejszym organizatorem procesu
modernizacji i inwestycji – zreszt¹ jednym z postulatów na wspomnianym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej by³o to, aby wzmocniæ pozycjê
PLK – by³y podmiotem, który jest zasadniczym decydentem w tych sprawach. I rozwi¹zania w tej
ustawie id¹ równie¿ w³aœnie w tym kierunku.
Na przyk³ad zmiany proponowane w ustawie
o Funduszu Kolejowym umo¿liwiaj¹ wykorzystanie œrodków funduszu na prowadzenie bie¿¹cej
dzia³alnoœci równie¿ PLK, czyli stwarzaj¹ pewn¹
elastycznoœæ w finansowaniu tej instytucji. Zmiana ustawy o transporcie kolejowym wprowadza
zaœ mechanizm gwarantowania przez Skarb Pañstwa kredytów i dzia³añ finansowych zarz¹dcy,
czyli PLK, w takim oto celu, aby te brakuj¹ce œrodki, zwi¹zane z czêœci¹ kosztów niekwalifikowanych, mo¿na by³o miêdzy innymi – i w tej sprawie
rozmowy s¹ zaawansowane i jest nadzieja na to,
¿e zostan¹ sfinalizowane – otrzymaæ w postaci
kredytu, roz³o¿onego na trzydzieœci lat, z okresem
pewnej karencji na pocz¹tku, z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. W tej chwili szacuje siê,
po dokonaniu finansowej analizy – te¿ dokonywanej codziennie, jak s¹dzê, w ministerstwie – ¿e ta
skala œrodków, które s¹ mo¿liwe do zaanga¿owania, wynosi 21 miliardów z³. Z tego oko³o 15 miliardów z³ to s¹ œrodki z Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Œrodowisko”, oko³o 1,5 miliarda z³ to s¹ œrodki, które bêd¹ anga¿owane w dzia³ania modernizacyjne poprzez regionalne programy operacyjne i chyba 3,8 miliarda z³ to s¹ œrodki

z bud¿etu pañstwa na realizacjê innych dzia³añ.
W sumie daje to oko³o 21 miliardów z³. Aby to siê
zbilansowa³o, musi byæ jeszcze ten wk³ad w³asny,
który miêdzy innymi ma zapewniæ ten kredyt EBI
w wysokoœci 800 milionów euro, czyli wed³ug dzisiejszych notowañ oko³o 3,2 miliarda z³. Mówi¹c
w ogromnym skrócie, maj¹ to w³aœnie zapewniæ te
propozycje zmian.
Ustawa spotka³a siê z aplauzem senatorów, zarówno tych z opozycji, w szczególnoœci specjalistów ze strony opozycji kolejowej, czyli pana senatora Koguta, jak i oczywiœcie senatorów reprezentuj¹cych stronê rz¹dow¹. Podobna atmosfera towarzyszy³a pracom nad t¹ ustaw¹ w Sejmie. Zatem myœlê, ¿e Wysoka Izba podzieli wolê wyra¿on¹
w tej uchwale, w tym sprawozdaniu Komisji Gospodarki Narodowej, i podobnie zag³osuje.
Jest taki moment, kiedy siê czuje, ¿e jest nadzieja na impet modernizacyjno-inwestycyjny
w kolejnictwie. W ci¹gu tych najbli¿szych lat, od
roku 2011 do 2013, musimy wydaæ w³aœnie oko³o
20 miliardów…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zainwestowaæ.)
Musimy zainwestowaæ oko³o 20 miliardów z³.
Je¿eli tak siê stanie, co daj Bo¿e, to niew¹tpliwie
podró¿ z Warszawy do Gdyni, w tej chwili ju¿ przys³owiowa, czyli t¹ tras¹, nad któr¹ pastwi¹ siê
dziennikarze, stanie siê przyjemnoœci¹ zarówno
dziêki iloœci czasu potrzebnej do jej przebycia, jak
i komfortowi jazdy. Wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, w tym równie¿ senatorom, nale¿a³oby tego ¿yczyæ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli poprawek nie by³o.
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie by³o poprawek.)
A czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
(Senator Jan Wyrowiñski: Ale nic nie wiem
o kolejnictwie na LubelszczyŸnie, Panie Senatorze.)
Nie, nie, nie chcê mówiæ o kolejnictwie na LubelszczyŸnie. Chcê powiedzieæ o takiej sprawie:
czy te pieni¹dze wp³yn¹ równie¿ na poprawê dostêpnoœci infrastruktury? Ja na przyk³ad mieszkam 2 km od linii kolejowej, ale do najbli¿szego
przystanku jest 40 km.
(Senator Jan Wyrowiñski: Chcia³by pan dojechaæ kolej¹ do swojego przystanku, czy…)
Chcia³bym móc dojechaæ kolej¹ do Warszawy.
Do kolei mam nieca³e 2 km, ale 40 km muszê jechaæ do przystanku. Czy te zmiany spowoduj¹, ¿e
bêdê mia³ bli¿ej? Dziêkujê.
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Senator Jan Wyrowiñski:
Jakoœ nie chwytam, Panie Senatorze… Ma pan
2 km do stacji kolejowej, a 40 km musi pan jechaæ?
(G³os z sali: 2 km to chyba do linii.)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Do linii.)
Aha, do linii, rozumiem.
(Senator Krzysztof Majkowski: Trudno, trzeba
zrobiæ przystanek.)
Trudno mi jakoœ konkretnie odpowiedzieæ na
to pytanie, Panie Senatorze – senator Kogut pokazuje mi ju¿ czas – ale niew¹tpliwie w tym ca³ym
kompleksie propozycji inwestycyjnych jest równie¿ propozycja rewitalizacji czêœci linii. To znaczy
nie chodzi o nadanie takiego rozmachu, ¿eby tam
mo¿na by³o pêdziæ z prêdkoœci¹ 160 czy
200 km/h, tylko ¿eby mo¿na by³o jechaæ na przyk³ad osiemdziesi¹tk¹ czy setk¹. Wiele linii lokalnych ma byæ poddanych takim procesom rewitalizacyjnym. Byæ mo¿e ta linia, obok której pan senator mieszka, bêdzie mia³a szczêœcie i te¿ zostanie zrewitalizowana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tylko proszê nie zatrzymywaæ poci¹gu obok
siebie.
Czy s¹ inne pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Ministerstwo
Infrastruktury reprezentuje pan minister Maciej
Jankowski.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
w sprawie tej¿e ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski: Chcia³bym jedynie
podziêkowaæ za aplauz Wysokiej Izby, poniewa¿
wszystkim nam zale¿y na tej sprawie.)
Tak, to by³ taki ponadpartyjny aplauz, jak s³yszeliœmy.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mo¿e zadam
króciutkie.)
Pan senator Gruszka ma króciutkie pytanie,
jak mówi.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Ministrze, je¿eli s³yszê has³o „fundusz”,
to od razu wiem, ¿e te pieni¹dze bêd¹ sz³y gdzieœ
bokiem, poza bud¿etem pañstwa. Czy ta sytuacja
jest identyczna? Mowa jest o zaci¹ganiu kredytów
i po¿yczek w³aœnie na rzecz funduszu. Czy one bêd¹ wliczane w bud¿et, czy bêd¹ pieniêdzmi pozabud¿etowymi?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie
ma, wiêc zamykam listê pytaj¹cych.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Je¿eli chodzi o usytuowanie Funduszu Kolejowego, to powiem, ¿e niczego nie zmieniamy w tej
nowelizacji. Z op³at¹ paliwow¹, która stanowi
przychód tego funduszu, jest tak, jak do tej pory,
nic tu siê nie zmieni³o, czyli bêdzie poza bud¿etem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Zamykam etap pytañ.
Proszê pañstwa, chcia³bym powiedzieæ, ¿e nikt
z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ – tutaj
móg³by byæ konkurs – senator Bisztyga*.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jak
zwykle ma dobry wynik.)
Zamykam dyskusjê.
Informujê, proszê pañstwa, ¿e g³osowanie
w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.
Tekst ustawy jest w druku nr 1308, a sprawozdanie komisji w druku nr 1308A.
Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie.
Pan senator Stanis³aw Kogut jest sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Drodzy Goœcie!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym to ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. Zmierza
ona do wzmocnienia pozycji prezesa Urzêdu
Transportu Kolejowego. Urz¹d Transportu Kolejowego jest to centralny organ administracji
rz¹dowej w³aœciwego w ramach tej regulacji
transportu kolejowego.
Jak wynika z uzasadnienia do samego projektu,
stanowi on reakcjê na dezorganizacjê rynku transportu kolejowego, która nast¹pi³a w grudniu
2010 r. Zaproponowane w noweli zmiany polegaj¹
w szczególnoœci na rozszerzeniu nadzoru prezesa
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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UTK nad rynkiem przewozów osobowych, zwiêkszeniu przys³uguj¹cych mu w zakresie ochrony
pasa¿erów uprawnieñ, na³o¿eniu dodatkowych
obowi¹zków na przewoŸnika i innych uczestników
rynku transportu kolejowego oraz zabezpieczeniu
ich przestrzegania karami pieniê¿nymi.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
byli przedstawiciele prywatnych przewoŸników,
tak¿e przedstawiciele Przewozów Regionalnych.
Dyskusja by³a bardzo burzliwa. Pierwszy postulat
Przewozów Regionalnych by³ taki, aby prezes Urzêdu Transportu Kolejowego by³ wybierany w drodze
konkursu i mianowany przez prezesa Rady Ministrów. Na dzieñ dzisiejszy jest tak, ¿e kandydaturê
przedstawia pan minister infrastruktury, a powo³uje prezes Urzêdu Transportu Kolejowego.
Nastêpna sprawa. Bardzo mocno zwracam
uwagê na stan bezpieczeñstwa, a, Drodzy Pañstwo, ostatnio by³a – poruszy³em to te¿ na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej – ogromna
tragedia. Kiedy w Strzelcach Krajeñskich wagony
kolei niemieckich uderzy³y w dom, zginê³y trzy
osoby. W zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ tak – powiedzia³em to na tamtym posiedzeniu i teraz powtarzam na plenarnym posiedzeniu Senatu – ¿e
w Polsce jest w ogóle cztery i pó³ tysi¹ca bocznic,
a pó³tora tysi¹ca bocznic pozostaje niczyich. Na
czym to polega, czemu pó³tora tysi¹ca tych bocznic jest niczyich? Polega to na tym, ¿e ani Polskie
Linie Kolejowe nie chc¹ tych bocznic, ani Cargo,
bo wi¹¿e siê to z ogromnymi kosztami. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e skoro dodajemy pracy Urzêdowi
Transportu Kolejowego, bo wdra¿amy trzeci pakiet Unii Europejskiej, to w projekcie bud¿etu powinny byæ pieni¹dze na zwiêkszenie bud¿etu
Urzêdu Transportu Kolejowego, a tak¿e powinna
byæ mo¿liwoœæ zatrudnienia fachowców, Drodzy
Pañstwo. Jako d³ugoletni zwi¹zkowiec „Solidarnoœci” – tak jak pan marsza³ek – ci¹gle apelowa³em o to, ¿eby zatrudnienie by³o dostosowane do
instrukcji i przepisów. Powinno byæ, bo mo¿na
powiedzieæ, ¿e w Polsce, jeœli instrukcje i przepisy
bêd¹ przestrzegane, nie powinno dojœæ do ¿adnego wypadku.
Komisja jednog³oœnie przyjê³a projekt tej ustawy. Nie by³o ¿adnych g³osów sprzeciwu. Jako komisja gospodarki zdecydowanie byliœmy za przyjêciem tej ustawy. Dlatego rekomendujê Wysokiemu Senatowi przyjêcie tej ustawy z poprawkami –
tam jest szeœæ poprawek – które zaakceptowa³a
Komisja Gospodarki Narodowej. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie ma ju¿ senator Gruszka.
Czy s¹ jeszcze pytania?

(Senator Tadeusz Gruszka: Najpierw Jurcewicz.)
A, Jurcewicz. To pan senator Jurcewicz.
(Senator Stanis³aw Kogut: Do mnie?)
A nie wolno?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Pytanie do pana
senatora Koguta.)
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, poruszy³ pan przy okazji kwestiê pó³tora tysi¹ca bocznic, które nie s¹ zagospodarowane, ¿e tak to ³agodnie nazwê. Kto jest ich
w³aœcicielem? I jaki jest problem – mo¿e pan to wie
– z tym, ¿eby one w jakiœ sposób zmieni³y w³aœciciela czy te¿ funkcjonowa³y?

Senator Stanis³aw Kogut:
Powiedzmy tak. Kiedyœ wszystko by³o w PKP SA
i w Polskich Liniach Kolejowych, dziœ s¹ to bocznice, które s¹ w PKP SA, ale nie ma w³aœciciela. Dlaczego tak mówiê? Dlatego ¿e na przyk³ad tor
w Strzelcach Krajeñskich by³ w³asnoœci¹ Polskich
Linii Kolejowych, a te bocznice s¹ jakby w stanie
spoczynku, niczyje, bo – tak jak powiedzia³em –
potrzebne s¹ ogromne, ogromne nak³ady na te bocznice, a ani Cargo nie chce daæ pieniêdzy, ani
Polskie Linie Kolejowe nie chc¹ na to daæ pieniêdzy. Panie Senatorze, ka¿da jedna bocznica – powiem o tym, nawi¹zuj¹c do tego wypadku
w Strzelcach Krajeñskich – powinna mieæ wykolejnice w razie takiej sytuacji, jaka siê zdarzy³a,
wagony na wykolejnicy powinny wypaœæ, powinna mieæ koz³y oporowe, tam by³ kozio³ oporowy,
ale powinien on mieæ certyfikat Urzêdu Transportu Kolejowego. Panie Senatorze, tam nie by³o ¿adnego ratunku, bo je¿eli na odcinku 3 km rozpêdzi³o siê siedem wagonów, z czego trzy by³y ³adowne, to nie by³o szans, ¿eby nie poszed³ kozio³
oporowy.
Dlatego ja poruszam ten temat. Trzeba w koñcu uregulowaæ tê sprawê, trzeba to uregulowaæ.
Nie atakujê nikogo, broñ Bo¿e, ino odpowiadam
na pana pytanie, mówiê, ¿e to jest kwestia do uregulowania przez… No nie mówmy tak, bo siê mówi, ¿e to sprawa ministra infrastruktury, s³ysza³em, ¿e minister powinien pilnowaæ koz³ów oporowych. Obojêtne jaki bêdzie rz¹d, wybaczmy, ale
trudno, ¿eby minister jecha³ na przyk³ad do Stró¿y, nie mówi¹c ju¿ o Strzelcach, i w Stró¿ach pilnowa³ koz³a oporowego albo bocznicy. To lekka
przesada, ¿eby na przyk³ad minister Polaczek
w tamtej kadencji jeŸdzi³ i pilnowa³ wszystkich
bocznic, wszystkich koz³ów oporowych. UTK
pe³ni teraz rolê regulatora, to regulator dopuszcza
poci¹gi do linii kolejowych.
Tak jak mówiê, Drodzy Pañstwo, to jest kwestia
zapobiegania. Panie Senatorze, dziêkujê za to py-
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tanie. Ja nie twierdzê… Daj, Panie Bo¿e, ¿eby ¿adnego wypadku na kolei nie by³o. Gdyby oni tam
regulaminów przestrzegali, to do tej tragedii by
nie dosz³o. Gdyby przy tych siedmiu wagonach
by³a lokomotywa, gdyby by³a p³oza pod tymi wagonami, gdyby rêczne hamulce by³y zakrêcone…
Nie by³o mo¿liwoœci. To jest, powiedzmy, nonszalancja m³odych ludzi, maj¹cych siedemnaœcie,
osiemnaœcie, dziewiêtnaœcie lat, którzy w ogóle
nie byli przeszkoleni.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale pytanie
dotyczy³o bocznic, Panie Senatorze.)
To powiedzia³em o bocznicach, a przy okazji powiedzia³em o innych sprawach, nurtuj¹cych pana senatora Jurcewicza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze.
Jeszcze coœ go nurtuje.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, to pytanie zmierza³o w œciœle
okreœlonym kierunku. Drugie bêdzie z tym
zwi¹zane, te¿ w miarê konkretne. Czy w takim
razie wed³ug pana oceny, bo pan dobrze zna tê
problematykê, jest mo¿liwoœæ inwentaryzacji
tych bocznic, te¿ w kontekœcie spraw omawianych w poprzedni punkcie, tak by one mog³y
funkcjonowaæ? Teraz po tym wypadku… Kto bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ? Jest konkretny
w³aœciciel, ale to niejako inna sprawa. Jeszcze
raz pytam. Czy mo¿na dokonaæ takiej analizy,
¿eby wykorzystaæ pieni¹dze na uruchomienie,
szczególnie na tych terenach, na których w bardzo du¿ych iloœciach transportowane s¹ kruszywa? Dziêkujê.
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Trzeba powiedzieæ, ¿e analiza, inwentaryzacja
bocznic jest doskonale zrobiona. A gdy nie wiadomo, o co chodzi, to nie czarujmy siê, Panie i Panowie Senatorowie, chodzi o pieni¹dze. Chodzi o pieni¹dze. Gdyby Cargo mia³o polskie linie, to ka¿dy
by te bocznice zagospodarowa³, choæ s¹ i takie bocznice, które faktycznie s¹ nieop³acalne, bo po
prostu siad³a gospodarka.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
…Kolejarza zapytaæ, to od razu wiadomo, o co
chodzi.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Marsza³ku, ja mam…)
Aha, z tego, co rozumiem, to nie by³o pytanie, to
by³a uwaga.
(Senator Stanis³aw Kogut: Pani senator Arciszewska powiedzia³a, ¿e jak siê kolejarza zapyta,
to wszystko wie. Bardzo mi mi³o. Dziêkujê, Pani
Senator.)
Taka jest naturalna kolej rzeczy.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja jeszcze mo¿e odpowiem senatorowi Wojciechowskiemu, bo pan senator przewodnicz¹cy komisji nie musia³ o tym wiedzieæ. Drodzy Pañstwo,
je¿eli wszêdzie tam, gdzie jest choæby jeden dom,
zrobimy postój, to transport poci¹giem w ogóle siê
przestanie op³acaæ. Przecie¿ to nie jest jakaœ kowbojka, ¿e na zawo³anie, dajmy na to, jednego Koguta poci¹g miêdzynarodowy bêdzie stawa³
w Stró¿ach. To musi byæ ekonomicznie uzasadnione.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Albo we W³oszczowej.)

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Senatorze, jest, zdecydowanie jest. Mówi³em panu, ¿e jest te pó³tora tysi¹ca, mówi³em
o tym, ¿e w Polsce mamy cztery i pó³ tysi¹ca bocznic, i to jest zinwentaryzowane. Jest mo¿liwoœæ
przeanalizowania, gdzie bocznice s¹ naprawdê
potrzebne. Ja dobrze wiem, o czym pan mówi.
Teraz na przyk³ad wywozi siê bardzo du¿o t³ucznia z rejonu Dolnego Œl¹ska, wiele bocznic jest
tam nieczynnych. By³bym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie powiedzia³, ¿e PLK, pan
prezes Szafrañski rozmawia z wieloma inwestorami, którzy wywo¿¹ t³uczeñ z Dolnego Œl¹ska,
aby oni zainwestowali w modernizacjê tych bocznic. Gdy chodzi o Pilawê, to wiem, ¿e tam siê ju¿
proponuje wywózkê, jak ja to mówiê, w takim ringu po to, ¿eby wywieŸæ jak najwiêcej t³ucznia na
polskie drogi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze. Dziêkujê.
Pan senator Kogut zakoñczy³.
Proszê pañstwa, chcê stwierdziæ, ¿e to by³
rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d, Ministerstwo Infrastruktury reprezentuje raz jeszcze pan minister Maciej Jankowski.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w odniesieniu do tego punktu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Nie. Po tak wyczerpuj¹cym i kwiecistym wyjaœnieniu pana senatora Koguta ja tu nic nie mogê
dodaæ. Jedynie proszê o przyjêcie tego projektu.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja mam jedno,
Panie Marsza³ku.)
Pan senator Jurcewicz zadaje pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Sk¹d bierze siê kwota… Panie Senatorze Kogut,
te przepisy jak najbardziej wzmacniaj¹ UTK, ale
zawsze trzeba to wywa¿yæ. Tu s¹ zapisane pewne
kary, w odpowiednim paragrafie jest kara w wysokoœci 5 tysiêcy euro za ka¿dy dzieñ. Pytanie: sk¹d
taka wielkoœæ w ogóle siê wziê³a? Chodzi mi o to,
¿ebyœmy karami, choæ chcemy dokonaæ postêpu,
nie wstrzymywali niczego niejako z mocy prawa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie
ma.
Panie Ministrze, proszê o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Okreœlaj¹c wysokoœæ kary, zawsze trzeba uwzglêdniæ zagro¿enie, w tym przypadku wynikaj¹ce
z niewykonania decyzji prezesa urzêdu, i oczywiœcie zawsze nale¿y to wywa¿yæ. Z jednej strony kara powinna byæ na tyle dotkliwa, ¿eby nie sk³ania³a do lekcewa¿enia sankcji, z drugiej strony
w przypadku naruszenia mniejszej wagi czy niewspó³miernego do skali zagro¿enia nie powinna
ona zagra¿aæ istnieniu przedsiêbiorstwa. W tym
przypadku mamy do czynienia z przedsiêbiorstwami przewozowymi o du¿ym wyposa¿eniu kapita³owym. Nie mówimy o karach nak³adanych na
indywidualne osoby, tylko na du¿e firmy, dysponuj¹ce du¿ym kapita³em, a i skala zagro¿enia wynikaj¹ca z niewykonywania decyzji prezesa urzêdu jest na tyle istotna, ¿e uznaliœmy, ¿e to jest
adekwatna wysokoœæ, i dlatego tak to zosta³o
okreœlone w projekcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie
zapisa³ siê do zabrania g³osu, ale do protoko³u z³o¿y³ swoje przemówienie pan senator Jurcewicz*.
Dyskusjê zamykam.
* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

G³osowanie w sprawie tej ustawy zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Wysoka Izbo, coraz bardziej zanosi siê na to, ¿e to
bêdzie jutro, a nie w sobotê.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Marsza³ku, a mo¿e sprawozdanie IPN dzisiaj wieczorem?)
Sprawozdanie IPN? Panie Senatorze…
(Senator Zbigniew Cichoñ: A czy senator Bisztyga nie z³o¿y³ przemówienia do protoko³u?)
Do tego punktu senator Bisztyga nie z³o¿y³
przemówienia do protoko³u.
A gdzie jest pan minister Wrona? W tej chwili to
mnie najbardziej interesuje.
(G³os z sali: Jest w drodze.)
Aha, rozumiem, pan minister Wrona jest w drodze.
Mo¿emy procedowaæ dalej.
Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.
Tekst ustawy zawrty jest w druku nr 1310,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1310A.
Pan senator Krzysztof Majkowski jest sprawozdawc¹ dwóch komisji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
28 lipca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ poprawki
do ustawy – Kodeks spó³ek handlowych. Na
wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej w dniu 2 sierpnia
ustawa omawiana by³a przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymagañ Unii Europejskiej, liberalizuje zapisy dotycz¹ce sprawozdawczoœci dokumentacji w przypadku po³¹czeñ i podzia³ów spó³ek handlowych.
Podczas posiedzenia zg³oszono szeœæ uwag doprecyzowuj¹cych zapisy ustawy i koryguj¹cych
nieprawid³owe odes³ania. Po wyjaœnieniach i pozytywnym zaopiniowaniu propozycji zmian przez
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoœci senatorowie zg³osili poprawki. Wszystkie poprawki
zosta³y przeg³osowane jednomyœlnie.
Panie Marsza³ku, w imieniu po³¹czonych komisji wnoszê o to, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ
za³¹czony projekt uchwa³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy do pana senatora sprawozdawcy s¹ pytania? Nie.
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Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Raz jeszcze witam pana ministra Wronê na
posiedzeniu Wysokiej Izby. Mam nadziejê, Panie
Ministrze, ¿e tym razem te sprawy ustawowe da
siê za³atwiæ za jedn¹ pana bytnoœci¹.
Proszê bardzo o przedstawienie stanowiska
rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Rzeczywiœcie, ta zmiana kodeksu spó³ek handlowych nie jest chyba tematem a¿ tak gor¹cym,
jak zmiany w ustawie o bezpieczeñstwie imprez
masowych i w kodyfikacji karnej.
Tak jak tutaj zosta³o powiedziane, ten projekt
bêdzie mia³ pozytywny wp³yw na funkcjonowanie spó³ek prawa handlowego poprzez uproszczenie wymogów dotycz¹cych sprawozdawczoœci
i dokumentacji w przypadku po³¹czeñ i podzia³ów, a tak¿e poprzez dalsz¹ liberalizacjê obowi¹zków objêtych procedurami ³¹czeniowymi i podzia³owymi oraz zbli¿enie zasad ujawniania planu po³¹czenia w przypadku po³¹czeñ transgranicznych z zasadami stosowanymi w przypadku
po³¹czeñ krajowych. Ponadto projekt wzmacnia
ochronê wierzycieli spó³ek ³¹cz¹cych siê lub
dzielonych.
Ta ustawa, uchwalona przez Sejm 28 lipca, ma
na celu wdro¿enie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109WE z 16 wrzeœnia
2009 r., która to zmieni³a trzy, a w³aœciwie cztery
dyrektywy Rady, odnosz¹ce siê do wymogów – nie
bêdê tutaj cytowa³ symboli i numerów tych dyrektyw – dotycz¹cych sprawozdawczoœci i dokumentacji w przypadku po³¹czeñ i podzia³ów spó³ek. Te
zmiany zosta³y ju¿ omówione, nie bêdê ich jeszcze
raz omawia³.
Pragnê wyraziæ podziêkowanie Wysokiej Izbie
oraz Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej za wnikliw¹ analizê tej ustawy. Poprawki o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym
proponowane przez te komisje maj¹ na celu zapewnienie spójnoœci kodeksu spó³ek handlowych
oraz systemu prawa i w moim przekonaniu zas³ug¹ na przyjêcie przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê za
pracê i dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra? Wysoka Izbo,
pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, chcê poinformowaæ, ¿e nikt
z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu, nie
ma ani g³osów do protoko³u, ani wniosków legislacyjnych.
Dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
Tekst jest w druku nr 1328, a sprawozdanie komisji w druku nr 1328A.
A to sprawozdanie jako sprawozdawca dwóch
komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, przedstawia pan senator Leon Kieres.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Zmiany dotycz¹ bardzo wa¿nych kwestii i jednoczeœnie kilku ustaw. W Sejmie, i to w moim
wyst¹pieniu zostanie zauwa¿one, dyskusja koncentrowa³a siê przede wszystkim wokó³ zagadnienia implementacji do prawa polskiego decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialnoœci za przestêpstwa zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ terrorystyczn¹. Chodzi tak¿e o decyzjê ramow¹ odnosz¹c¹ siê do uznawania przez s¹dy
pañstw cz³onkowskich orzeczeñ zapad³ych w innych pañstwach cz³onkowskich w postêpowaniach karnych pod nieobecnoœæ danej osoby na
rozprawie i, odpowiednio, do uznawania orzeczeñ
zapad³ych w Polsce te¿ pod nieobecnoœæ okreœlonych osób na rozprawie – tu chodzi o wykonywanie tych orzeczeñ w innych pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej. I wreszcie, chodzi
o wprowadzenie do prawa polskiego rozwi¹zañ zawartych w decyzji ramowej Rady – bêdê mówi³
o tych decyzjach – zwi¹zanych z ujednoliceniem
regulacji prawnych w zakresie zwalczania pewnych form, przejawów rasizmu i ksenofobii.
Rozpocznê od przedstawienia zawartej w ustawie regulacji prawnej odnosz¹cej siê do wyeliminowania w art. 240 kodeksu karnego przestêpstwa, które do tej pory jest œcigane z urzêdu, mianowicie chodzi o tak zwan¹ denuncjacjê, czyli powiadomienie o handlu ludŸmi. Zgodnie ze stanowiskiem rz¹du, który to jest autorem projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
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nione pod groŸb¹ kary, wyeliminowanie
w art. 240 kodeksu karnego czynu zabronionego,
okreœlonego w art. 189a kodeksu karnego… Jest
to przepis mówi¹cy o tym, ¿e kto dopuszcza siê
handlu ludŸmi, podlega karze pozbawienia wolnoœci; kto czyni przygotowania do pope³nienia
przestêpstwa te¿ zwi¹zanego z handlem ludŸmi,
podlega karze pozbawienia wolnoœci. Ten przepis
oczywiœcie zachowuje swoj¹ moc, jednak
w art. 240 znosi siê penalizacjê niedope³nienia
dotychczasowego obowi¹zku denuncjacji, czyli
powiadomienia, ¿e ktoœ czyni, trudni siê tym procederem. Dwa warunki czy dwie okolicznoœci by³y
brane pod uwagê podczas zg³oszenia tego wniosku o depenalizacjê niepowiadomienia o tym, ¿e
ktoœ siê trudni handlem ludŸmi. Pierwsza sprawa. Organizacje pozarz¹dowe, jak mówi³ pan minister Zbigniew Wrona, wskazywa³y, ¿e ten przepis znacz¹co utrudnia im pomaganie, zw³aszcza
kobietom, g³ównie w sytuacjach, w których poddane one by³y temu procederowi. I drugi przypadek – tak zwana podwójna karalnoœæ. Nie doœæ, ¿e
kobieta zosta³a pokrzywdzona w wyniku, no, tego,
co nazywamy handlem ludŸmi, to jednoczeœnie,
jeœli wiedzia³a, ¿e inna osoba by³a poddana temu
samemu hañbi¹cemu procederowi – dotyczy to na
przyk³ad zbiorowego handlu ludŸmi – a nie powiadomi³a w³aœciwych organów œcigania, sama bêdzie œcigana. Oczywiœcie tutaj dosz³o do zderzenia
dwóch ró¿nych wartoœci. Rz¹d i Sejm… Mimo ¿e
by³y dyskusje i spory na ten temat, to jednak
w sposób znacz¹cy przewa¿y³ pogl¹d, ¿e w tym
wypadku wiêksz¹ wartoœci¹ od œcigania kogoœ,
kto nie powiadomi³, nie zadenuncjowa³ – to jest ta
sprawa denuncjacji – takich osób, jest chronienie
dóbr osób pokrzywdzonych.
A teraz przechodzê do omówienia zmian wynikaj¹cych z tych decyzji ramowych Unii Europejskiej. Otó¿ projektowane zmiany odnosz¹ siê do
kodeksu karnego oraz kodeksu postêpowania
karnego i ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych w zakresie wykonania decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2008 r.,
decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z 26 lutego 2009 r. W zwi¹zku z tym mamy propozycje nowelizacji kodeksu karnego. Czego dotycz¹ te propozycje? Przede wszystkim wprowadzenia nowego typu przestêpstwa, to jest dodania do kodeksu
karnego art. 255a, co wynika tak¿e z realizacji postanowieñ Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi. W tym wypadku chodzi jednak
przede wszystkim o decyzjê ramow¹ Rady Unii
Europejskiej z 28 listopada 2008 r. Chodzi o poszerzenie katalogu przestêpstw zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ terrorystyczn¹ o przestêpstwo
zwi¹zane z publicznym nawo³ywaniem do pope³nienia przestêpstwa o charakterze terrorystycznym, rekrutacje na potrzeby terroryzmu czy te¿

szkolenia na potrzeby terroryzmu. Tu nie chodzi
zatem tylko o œciganie terrorystów, ale tak¿e tych,
którzy rozpowszechniaj¹, na przyk³ad w internecie, lub publicznie prezentuj¹ treœci mog¹ce u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym. Przy czym chodzi o zamiar. Ka¿dy,
kto rozpowszechnia te treœci w zamiarze, aby
przestêpstwo takie zosta³o pope³nione… Taka
dzia³alnoœæ podlega penalizacji.
Kolejny problem wynikaj¹cy z decyzji ramowej
z 26 lutego 2009 r. zwi¹zany jest z potrzeb¹ ujednolicenia przes³anek czy to wznowienia, czy odmowy wznowienia postêpowañ w zwi¹zku z orzeczeniami zapad³ymi pod nieobecnoœæ oskar¿onego. Z jednej strony zwiêksza siê zakres gwarancji
procesowych przyznanych oskar¿onemu, ale
z drugiej strony te gwarancje procesowe, które
umo¿liwiaj¹ oskar¿onemu z³o¿enie wniosku
o wznowienie postêpowania, s¹ mo¿liwe tylko pod
warunkiem, ¿e taka osoba podejmie stosowne
starania o uzyskanie informacji o tocz¹cym siê
czy toczonym postêpowaniu i o wyroku, który zapad³ pod jej nieobecnoœæ. I tak w nowym
art. 540b, odnosz¹cym siê do wznowienia postêpowania zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem, stanowi siê, ¿e takie postêpowanie mo¿e
byæ wznowione… Ono nie musi byæ wznowione, to
s¹d bêdzie dokonywa³ oceny argumentów oskar¿onego ustalonych w z³o¿onym przez niego wniosku. Takie postêpowanie mo¿e byæ wznowione pod
warunkiem, ¿e wniosek o wznowienie zostanie
z³o¿ony w terminie zawitym, czyli takim, którego
nie mo¿na przekroczyæ, jednego miesi¹ca od dnia,
w którym oskar¿ony dowiedzia³ siê o zapad³ym
wobec niego bez jego obecnoœci orzeczeniu. Dodatkowo musz¹ zostaæ spe³nione jeszcze inne
przes³anki: sprawê rozpoznano pod jego nieobecnoœæ, ale nie dorêczono mu zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy; orzeczenie zosta³o wydane pod nieobecnoœæ oskar¿onego, ale
wyka¿e on, ¿e nie wiedzia³ o jego treœci albo przys³uguj¹cym mu prawie, terminie i sposobie wniesienia œrodka zaskar¿enia. To jest jedna kwestia.
Jest tu tak¿e uregulowany problem tak zwanej
fikcji prawnej zwi¹zanej z dorêczeniem… Nie bêdê
tych zawi³oœci t³umaczy³. Kto jest zainteresowany, ten mo¿e siê dowiedzieæ, co to oznacza.
Uregulowano równie¿ fakultatywnoœæ… Mo¿na odmówiæ wykonania nakazu europejskiego,
nie tylko europejskiego nakazu aresztowania, ale
ka¿dego nakazu europejskiego wydanego w celu
wykonania kary albo œrodka polegaj¹cego na pozbawieniu wolnoœci, orzeczonych pod nieobecnoœæ osoby œciganej. W ustawie s¹ okreœlone warunki, kiedy mo¿na odmówiæ wykonania nakazu
europejskiego. S¹d polski lub s¹dy zagraniczne,
gdy idzie o wyroki s¹dów polskich… Odmówiæ wykonania nakazu europejskiego z kolei nie mo¿na,
jeœli… I tu s¹ te przes³anki okreœlone. Nie mo¿na
odmówiæ wykonania nakazu europejskiego, kiedy
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osobê œcigan¹ wezwano do udzia³u w postêpowaniu, pouczono j¹, ¿e niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do wydania orzeczenia itd. A zatem
z jednej strony wzmacnia siê status osoby œciganej, ale z drugiej strony, je¿eli ona sama nie dope³ni³a pewnych obowi¹zków lub podejmowa³a
dzia³ania zwi¹zane z obstrukcj¹ w postêpowaniu,
uchyla³a siê od przyjêcia dorêczanych pism procesowych… W takich sytuacjach nakaz europejski wobec takiej osoby musi byæ wykonany.
W art. 607u mówi o tym, ¿e je¿eli nakaz europejski zosta³ wydany w celu wykonania kary albo
œrodka polegaj¹cego na pozbawieniu wolnoœci…
I tutaj okreœlamy, kiedy nakaz europejski, gdy
idzie o wykonanie kary w postêpowaniu prowadzonym pod nieobecnoœæ, mo¿e byæ wykonany,
a kiedy nie.
Wreszcie dwie ostatnie kwestie. Zwi¹zane s¹
one z dorêczaniem zaœwiadczeñ zwi¹zanych
z orzeczeniami, które podlegaj¹ wykonaniu w innych pañstwach. Chodzi o dwie sytuacje. To jest
art. 611fg pkt 10. Mowa jest o zaœwiadczeniu,
w którym mo¿na odmówiæ wykonania orzeczenia
w zwi¹zku z dorêczeniem zaœwiadczenia odnosz¹cego siê do wykonania orzeczenia wydanego
w innym pañstwie. Okreœla siê tutaj przypadki,
kiedy takie zaœwiadczenie nie bêdzie przes³ank¹
do wykonania orzeczenia, a jednoczeœnie okreœla
siê, kiedy istnieje obowi¹zek na podstawie takiego
zaœwiadczenia wykonania orzeczenia.
Podobnie jest w pkcie 8 art. 611fw. Ten pkt 8
mówi o odmowie wykonania orzeczenia przepadku korzyœci maj¹tkowej na podstawie zaœwiadczenia. I znowu mówi siê tutaj o tym, kiedy odmawia siê wykonania orzeczenia na podstawie zaœwiadczenia, na przyk³ad je¿eli orzeczenie zosta³o
wydane pod nieobecnoœæ sprawcy, a jednoczeœnie
sprawcê wezwano do udzia³u w postêpowaniu.
W tym wypadku orzeczenie siê wykonuje. A je¿eli
go nie wezwano, nie wykonuje siê.
I ostatnia, bardzo specyficzna kwestia, to jest
nowelizacja ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹
kary. Tutaj nast¹pi³o uzupe³nienie przes³anek
zwi¹zanych z odpowiedzialnoœci¹ podmiotów
zbiorowych. Podmiotami zbiorowymi s¹ osoby
prawne, z wyj¹tkiem Skarbu Pañstwa czy jednostek samorz¹du terytorialnego. Innymi s³owy, je¿eli jakaœ osoba fizyczna bêd¹ca reprezentantem
podmiotu zbiorowego i dzia³aj¹ca w jego imieniu,
dopuœci³a siê czynu zabronionego i ponios³a za to
sposób odpowiedzialnoœæ, to za jej dzia³ania mo¿e
odpowiedzialnoœæ ponieœæ tak¿e osoba prawna,
któr¹ ona reprezentowa³a. S¹ tutaj dok³adnie
okreœlone warunki oraz wysokoœæ kar, które stosuje siê wobec takich podmiotów zbiorowych.
O tym mówi ustawa z 2002 r. o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
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groŸb¹ kary. Na przyk³ad wobec podmiotu zbiorowego s¹d orzeka karê pieniê¿n¹ w wysokoœci od
1 tysi¹ca do 5 milionów z³, je¿eli osoba j¹ reprezentuj¹ca ponios³a odpowiedzialnoœæ za czyn zabroniony w prawie karnym. Ustawa, któr¹ w tej
chwili omawiam, uzupe³nia problematykê odpowiedzialnoœci tych podmiotów zbiorowych, penalizuj¹c niektóre dzia³ania na przyk³ad w przypadku niedope³nienia obowi¹zku nale¿ytej starannoœci w wyborze osoby reprezentuj¹cej podmiot
zbiorowy, je¿eli dosz³o do nienale¿ytej organizacji,
braków czy niedochowania nale¿ytej starannoœci
w organizacji dzia³alnoœci podmiotu zbiorowego,
która nie zapewni³a unikniêcia pope³nienia czynu
zabronionego przez osobê reprezentuj¹c¹ ten tak
zwany podmiot zbiorowy, czyli osobê prawn¹.
I wreszcie ostatnia kwestia. Podmiot zbiorowy,
na przyk³ad spó³ka, tak¿e podlega odpowiedzialnoœci, je¿eli osoba, która j¹ reprezentowa³a, pope³ni³a przestêpstwo przeciwko ludzkoœci okreœlone w kodeksie karnym albo je¿eli ta osoba pope³ni³a przestêpstwo o charakterze terrorystycznym lub inne okreœlone w art. 165a i art. 255a kodeksu karnego. To jest bardzo specyficzna regulacja, która mówi, ¿e osoba prawna odpowiada tak
jak osoba fizyczna, ale tylko wtedy, je¿eli ktoœ, kto
j¹ reprezentowa³, dopuœci³ siê czynu podlegaj¹cego karze i os¹dzanego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mo¿e jedno pytanie.)
Proszê dbaæ o gard³o pana senatora sprawozdawcy, bo s³ychaæ, ¿e nie jest najlepiej.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Profesorze, wspomnia³ pan o zamachach
terrorystycznych, o terroryzmie i o kwestiach
zwi¹zanych z internetem. Œwie¿a sprawa: Norwegia, Breivik. Czy w implementacji tych przepisów
przewidziano sytuacjê, która tam mia³a miejsce?
Czy ze wzglêdu na przepisy, które pan przed chwileczk¹ doskonale nam zreferowa³, mo¿emy byæ
pewni, ¿e na terenie Unii Europejskiej nie dojdzie
do sytuacji, jaka niedawno mia³a miejsce w Norwegii?

Senator Leon Kieres:
W moim przekonaniu tak. Ja nie jestem pewny,
ale chyba Norwegia równie¿ implementowa³a te
decyzje ramowe. Przepis jest jednoznaczny: kto
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treœci
mog¹ce u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby prze-
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stêpstwo takie zosta³o pope³nione, podlega karze
pozbawienia wolnoœci. A wiêc Breivikowi – oczywiœcie to jest te¿ problem norweskiego wymiaru
sprawiedliwoœci – trzeba by by³o…
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mówi³em: na terenie Unii Europejskiej.)
Tak jest.
…Udowodniæ, ¿e on w swoich materia³ach rozpowszechnianych w internecie propagowa³ treœci,
które mia³y u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa –
nie mówiê, ¿e akurat przez niego, ale przez ka¿dego – o charakterze terrorystycznym. Jednoczeœnie
mia³y u³atwiæ… Jego zamiarem by³o – to jest tak
zwane przestêpstwo kierunkowe – aby przestêpstwo zosta³o pope³nione, on tego chcia³. Nie tylko
chwali³ siê, ¿e wie, jak takie przestêpstwo mo¿e
byæ pope³nione, ale chcia³, aby ono zosta³o pope³nione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci reprezentuje pan
minister Wrona.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, je¿eli chcia³by
pan przedstawiæ stanowisko rz¹du, to zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Poniewa¿ to jest projekt rz¹dowy, oczywiœcie
popieram go w ca³ej rozci¹g³oœci. Cieszy mnie równie¿, ¿e s³u¿by legislacyjne Senatu nie dopatrzy³y siê tutaj ¿adnych b³êdów legislacyjnych. Pozostaje mi tylko wyraziæ ogromn¹ wdziêcznoœæ i szacunek dla Senatu, dla jego komisji i przede wszystkim dla pana profesora Kieresa za tak wnikliwe
przedstawienie tego. Nic wiêcej nie mogê dodaæ,
bo Wysoka Izba traci³aby tylko czas. Wszystko zosta³o tak dok³adnie, szczegó³owo wyjaœnione, ¿e
pozostaje mi tylko podziêkowaæ i prosiæ o przyjêcie ustawy w takim kszta³cie, w jakim zosta³a ona
uchwalona przez Sejm.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)

Chcê powiedzieæ, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³
siê do g³osu w dyskusji.
Zatem zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.
Tekst – druk nr 1327, sprawozdanie komisji –
druk nr 1327A. Senatorem sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotr
Zientarski.
Panie Senatorze, proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo!
Chcia³bym poinformowaæ pañstwa, ¿e po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich przyjmuj¹ tê ustawê bez
poprawek.
Chcê tylko króciutko przypomnieæ, ¿e by³a to
inicjatywa senacka dotycz¹ca zmiany w³aœnie tej
ustawy. Zaistnia³a koniecznoœæ nowelizacji tej
ustawy z uwagi na fakt, i¿ zmieni³a siê rzeczywistoœæ – od czasu wejœcia w ¿ycie tej ustawy minê³o
dwadzieœcia piêæ lat i nie by³a ona nowelizowana –
zwiêkszy³a siê bowiem liczba spraw s¹dowych
zwi¹zanych z ró¿nymi przejawami demoralizacji
nieletnich.
Podam tylko kilka najistotniejszych zmian,
jakie ta ustawa niesie. Przede wszystkim zaistnia³a potrzeba zwiêkszenia sprawnoœci postêpowania w sprawach nieletnich. W zwi¹zku
z tym zmieniono art. 25 §1, który teraz umo¿liwia zlecanie opinii tak¿e bieg³emu lub bieg³ym,
a nie tylko rodzinnym oœrodkom diagnostyczno-konsultacyjnym, na których to opinie czeka³o
siê niekiedy pó³ roku albo i d³u¿ej, a nie mo¿na
by³o zleciæ tego innym zespo³om. To znacznie
przed³u¿a³o postêpowanie.
Kolejna zmiana w zakresie zwiêkszenia sprawnoœci postêpowania dotyczy art. 25 §2. Ona pozwala na uzyskanie opinii w sprawie nieletnich
kierowanych do m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego, oœrodka socjoterapii b¹dŸ publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej, domu pomocy spo³ecznej, zak³adu poprawczego. Uwa¿a siê to za zbêdne w przypadku, gdy takiej diagnozie nieletni zostali poddani przed wszczêciem postêpowania
wyjaœniaj¹cego. Wnioski bieg³ych pozostaj¹ aktualne. A istnia³ bezwzglêdny wymóg przeprowadze-
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nia ponownego badania. To te¿ przed³u¿a³o postêpowanie i generowa³o dodatkowe koszty.
Dodano art. 70a–70e. Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e ta nowelizacja jest wynikiem uznania
wagi dzia³ania kuratorów s¹dowych w procesie
wychowawczym.
Dodano nowy przepis, art. 90a daj¹cy podstawê prawn¹ do umieszczenia nieletnich w hostelach. Z jednej strony wype³nia on istniej¹c¹ lukê
prawn¹ w tym zakresie, z drugiej strony okreœla
niezbêdne wymogi do objêcia nieletnich grup¹ hostelow¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest mo¿liwoœæ tworzenia tak zwanych hosteli spo³ecznych
przez stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje spo³eczne.
Chcê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e projekt
ustawy, który wyszed³ z naszej Izby, zosta³ przyjêty. Mia³em zaszczyt reprezentowaæ nasz¹ Izbê
w pracach nad t¹ ustaw¹. Sejm przyj¹³ kilka –
mo¿na powiedzieæ, ¿e cztery – poprawki, do których jeszcze w toku postêpowania sejmowego
ustosunkowa³em siê pozytywnie, uwa¿am, ¿e one
udoskonali³y tê ustawê.
Sejm mianowicie usun¹³ przepis, który pozwala³ na umieszczenie na czas do piêciu dni
w policyjnej izbie dziecka nieletniego, który oddali³ siê z m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego lub m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii.
Ta kwestia by³a kontrowersyjna ju¿ podczas
prac senackich. A wiêc przyjmujemy tê poprawkê z zadowoleniem. Ponadto dodano przepis,
który wprowadza definicjê hostelu – takiej definicji nie by³o. W art. 90a ustawy uregulowano
przepisy dotycz¹ce pokrywania przez nieletniego czêœci kosztów pobytu w hostelu – wtedy, kiedy ten nieletni pracuje. Uczyniono to po to, ¿eby
wdra¿aæ nieletnich do samodzielnego ¿ycia i odpowiedzialnoœci. Ponadto w art. 90b okreœlono
zasady uzyskiwania z bud¿etu pañstwa przez
stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje
spo³eczne œrodków na finansowanie lub dofinansowanie pobytu nieletnich w hostelach.
I to by³y te poprawki przyjête przez Sejm w odniesieniu do naszej propozycji.
Tak jak ju¿ powiedzia³em, komisje rekomenduj¹ Senatowi przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
To jest senacki projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje minister sprawiedliwoœci,
pan minister Wrona.
Panie Ministrze, to ju¿ chyba ostatnia pañska
ustawa na tym posiedzeniu. Zapraszam.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest projekt senacki, który rz¹d, a w szczególnoœci minister sprawiedliwoœci jak najbardziej
popiera. Ten projekt rzeczywiœcie realizuje te wa¿ne cele, o których tutaj mówi³ pan przewodnicz¹cy Zientarski. Dziêkujê bardzo po³¹czonym
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Ustawodawczej Wysokiego Senatu
za prace nad tym projektem, zarówno w fazie inicjatywy ustawodawczej, jak i teraz, ju¿ po uchwaleniu ustawy przez Sejm.
Rzeczywiœcie ta zmiana poprawia mo¿liwoœci
skutecznego i w miarê szybkiego prowadzenia postêpowania przeciwko nieletnim, z uwzglêdnieniem potrzeby wyczerpuj¹cego opiniowania sytuacji nieletniego. Dlatego te¿ rozszerza siê kr¹g
podmiotów uprawnionych do wydawania opinii
w sprawach nieletnich, umo¿liwia siê wykorzystywanie tych opinii w innych postêpowaniach
w okresie szeœciu miesiêcy, zwiêksza siê uprawnienia kuratorów, a w³aœciwie siê je precyzyjnie
okreœla, co jest ogromnie istotne z punktu widzenia oddzia³ywania kuratorów na nieletnich.
Bardzo wa¿ne zmiany dotycz¹ równie¿ hosteli.
Instytucja ta obecnie nie jest uregulowana w prawie. Po tej regulacji umieszczenie nieletniego
w tak zwanym hostelu spo³ecznym bêdzie mo¿liwe, co wi¹¿e siê z planowanym w³¹czeniem w proces wychowawczy nieletnich podmiotów pozarz¹dowych, które siê specjalizuj¹ w spo³ecznej readaptacji nieletnich.
Istotne tak¿e jest to, ¿e zasady pobytu nieletniego
w hostelu podlegaj¹ ustaleniu, pod kontrol¹ oczywiœcie s¹du. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy
i Wysokiego Senatu jako projektodawcy ustaleniu
podlega to, ¿e nieletni bêdzie ponosi³ pewn¹ czêœæ
kosztów swojego utrzymania, co równie¿ sprzyja
wdro¿eniu nieletniego do przysz³ego samodzielnego
¿ycia. Nie chodzi o to, aby ca³y czas prowadziæ go za
r¹czkê i wszystko mu dawaæ, tylko o to, ¿eby go
w³¹czaæ we wspó³odpowiedzialne decydowanie, po
prostu nauczyæ go odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie i wdra¿aæ go do podejmowania decyzji dotycz¹cych jego ¿ycia. Dlatego rz¹d popiera ustawê
w kszta³cie uchwalonym przez Sejm. Pan przewodnicz¹cy Zientarski mówi³ o pewnych zmianach,
które nast¹pi³y. My te zmiany wprowadzone na etapie prac sejmowych równie¿ popieramy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
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Informujê pañstwa, ¿e nikt siê do dyskusji nie
zapisa³.
Pan senator Grzyb z³o¿y³ przemówienie do protoko³u*.
Dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.
A panu ministrowi Wronie serdecznie dziêkujê
za obecnoœæ wœród nas w czasie rozpatrywania kilku kolejnych punktów, od wczorajszego poranka.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpatrywania punktu dwudziestego pi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1326,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1326A.
Pan senator Zdzis³aw Pupa jest sprawozdawc¹
dwóch komisji: Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Panie Senatorze, proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku!
Opiniowana ustawa nowelizuje ustawê
z 26 marca 1972 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Ustawa uzupe³nia katalog zadañ starosty
zwi¹zanych ze scalaniem gruntów o zagospodarowanie poscaleniowe, które jest definiowane jako
okreœlone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umo¿liwiaj¹ce objêcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych
im w ramach postêpowania scaleniowego gruntów, polegaj¹ce na: budowie lub przebudowie dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leœnych oraz
dojazdów do zabudowañ poszczególnych uczestników scalenia; korekcie przebiegu oraz poprawie
parametrów technicznych urz¹dzeñ melioracji wodnych; likwidacji zbêdnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umo¿liwiaj¹cych uprawê mechaniczn¹ gruntów.
Ustawa przenosi do art. 1 objaœnienie okreœleñ
ustawowych, które dotychczas znajdowa³o siê
w art. 34.
Projekt przekazanej Senatowi ustawy by³
przed³o¿eniem poselskim. Jeszcze w trakcie prac
poselskich zosta³a z³o¿ona do niego autopoprawka polegaj¹ca na doprecyzowaniu definicji zagospodarowania poscaleniowego. W czasie swoich
prac sejmowe Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzi³y
szereg poprawek redakcyjnych. W trakcie drugiego czytania nie zg³oszono ¿adnych poprawek

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

i ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu.
Ustawa w art. 1 dodaje ust. 2, do którego wprowadza siê tak zwany s³owniczek wyra¿eñ ustawowych. Znajduj¹ siê w nim definicje oraz skróty wyra¿eñ ustawowych.
W czasie prac komisji senackich do omawianej
ustawy nie zosta³y wprowadzone poprawki. Przypomnê tylko, ¿e nad t¹ ustaw¹ pracowa³y Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisje rekomenduj¹ przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy? Pytañ nie ma.
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, tak jak pan senator powiedzia³, jest to poselski projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje minister rolnictwa i rozwoju
wsi.
Witam pana ministra Kazimierza Plockego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan coœ powiedzieæ w tej sprawie? Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ komisjom senackim za bardzo dobr¹ merytoryczn¹ dyskusjê
w czasie, gdy rozpatrywaliœmy tê zmianê ustawy
o scaleniu i wymianie gruntów.
Chcê jeszcze dodaæ, ¿e ten projekt poselski ma
umo¿liwiæ przede wszystkim lepsze wykorzystanie unijnych œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ dotycz¹cych scaleñ, które s¹ wpisane
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Przypomnê, ¿e na dzisiaj zaanga¿owanie œrodków finansowych jest na poziomie 54% ogólnej
kwoty 160 milionów euro. Z tym ¿e na konta beneficjentów trafi³o zaledwie 10% tej kwoty. Chcemy, ¿eby dziêki tej ustawie, poprzez doprecyzowanie niektórych artyku³ów, zwiêkszy³o siê wykorzystanie
œrodków finansowych do 100%. Dlatego te¿ wnoszê
o to, aby Wysoka Izba przyjê³a projekt tej ustawy,
która jest oczekiwana i przez samorz¹dowców,
i przez zainteresowanych rolników. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania do pana ministra. Pan senator Wojciechowski. Czy s¹ jeszcze inni chêtni?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:
Do scaleñ gruntów, oprócz pieniêdzy, potrzeba
jeszcze, powiedzia³bym, pewnego zaufania do
s³u¿b geodezyjnych.
Wskutek wykonanej ostatnio wielkiej pracy
w zakresie wektoryzacji naszych map dosz³o do
takich sytuacji… Ja mo¿e podam przyk³ad jednej
z dzia³ek, w wypadku której ró¿nica granic miêdzy
map¹ analogow¹ czy papierow¹ a t¹ wektorow¹
wynosi siedemnaœcie metrów. W³aœciciel tej
dzia³ki od kilku lat stara siê, aby zosta³o to skorygowane. Bezskutecznie. Starostwo ¿¹da od niego
80 tysiêcy z³ i twierdzi, ¿e dopiero wtedy, gdy dostanie te pieni¹dze, mo¿e swój b³¹d ³askawie skorygowaæ.
Czy pomimo tych zmian, jeœli pozostanie taki
stosunek do obywatela, którego przyk³ad przed
chwil¹ przytoczy³em, i jeœli nie ulegnie zmianie jakoœæ pracy geodezyjnej, jak¹ wskaza³em, zdaniem
pana ministra mo¿na bêdzie oczekiwaæ zwiêkszenia liczby scaleñ? I czy po tych scaleniach ró¿nica
17 m pomiêdzy granicami to bêdzie ¿adna ró¿nica
i mo¿na bêdzie uznaæ, ¿e wszystko jest prawid³owo, a je¿eli ktoœ chce, to niech p³aci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze!
Wyjaœniam, ¿e materia ustawy nie odnosi siê
bezpoœrednio do tego zagadnienia, które pan poruszy³. Generalnie rozumiem, ¿e chodzi o pomiary
ewidencyjno-gospodarcze, te, które s¹, ¿e tak powiem, pewnym k³opotem. One wynikaj¹ z faktu,
¿e kiedy Polska przystêpowa³a do Unii Europejskiej, pos³ugiwaliœmy siê danymi z map ewidencyjnych z urzêdów gmin po to, ¿eby mo¿na by³o
obliczyæ, jaka jest powierzchnia gruntów w Polsce, ta powierzchnia, która bêdzie objêta p³atnoœciami bezpoœrednimi. Wtedy rzeczywiœcie skorzystano z tych map ewidencyjnych, które by³y
w urzêdach gmin. Czy by³y precyzyjne, czy nieprecyzyjne, to jest jak gdyby inna kwestia. Ale kiedy
realizowaliœmy zadania zwi¹zane z budowaniem
ortofotomapy, to rzeczywiœcie okaza³o siê, ¿e pomiêdzy danymi z mapy ewidencyjnej i ortofotomap¹ w przypadku niektórych gospodarstw i niektórych regionów s¹ ró¿nice. One s¹ korygowane.
Mam nadziejê, ¿e ta sprawa, indywidualna, jak
rozumiem, bo pan senator podniós³ indywidualn¹ kwestiê, przez oddzia³ regionalny Agencji Re-
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strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêdzie
wyjaœniona. Chcia³bym prosiæ pana senatora
o szczegó³owe dane, ¿eby mo¿na by³o precyzyjnie
siê odnieœæ do poruszonej kwestii. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e wiêcej…
A pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie zrozumieliœmy siê, te dane, które ma agencja… Agencja jest, ¿e tak powiem, niewinna, bo
ona przejê³a te dane z geodezji. Te dane funkcjonuj¹ w geodezji. Niestety, ta sprawa nie dotyczy
agencji, bo gdyby dotyczy³a agencji, to pewnie by³aby ju¿ za³atwiona. Sprawa dotyczy innego resortu, akurat nie pana resortu, ja zdajê sobie z tego
sprawê, dotyczy geodezji. To nie jest sprawa PEG,
to nie jest sprawa zwi¹zana z dop³atami. To jest
spawa tego, ¿e w Polsce wiêkszoœæ gruntów, powiem wprost, po zmianie map rastrowych na mapy wektorowe ma zmienione granice i te ró¿nice
s¹ rzêdu 17 m, bo na mniej wiêcej, nie wiem, pewnie dwieœcie spraw, które mi siê trafi³y w biurze,
najwiêksza ró¿nica to 17 m, czasami jest to kilka
metrów, ale s¹ równie¿ ró¿nice siedemnastometrowe. Czy w tych warunkach jest w ogóle mo¿liwe
wykonywanie jakichkolwiek prac geodezyjnych
typu scalenia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê o jak¹œ ewentualnie
krótk¹ odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Mogê tylko zapewniæ, ¿e bêdziemy nad tym pracowaæ, a od pana senatora chcia³bym uzyskaæ
szczegó³owe informacje po to, ¿eby przekazaæ je
w³aœciwemu ministrowi infrastruktury, a zw³aszcza g³ównemu geodecie kraju. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa
senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Zatem dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
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wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1300,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1300A.
Sprawozdawc¹ jest pan senator Chróœcikowski.
Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z³o¿yæ sprawozdanie o ustawie o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Komisja debatowa³a na swoim posiedzeniu
i rozpatrzy³a projekt ustawy w dniu 2 sierpnia. Po
d³ugiej dyskusji w komisji, w której brali równie¿
udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Finansów,
którym zg³aszano uwagi co do pewnych zmian
zmierzaj¹cych do poprawienia tej ustawy, przed³o¿ono nam propozycje zmian. Do propozycji
zmian mia³ siê odnieœæ pan minister i myœlê, ¿e
w toku swojej prezentacji postara siê odnieœæ. Komisja na swoim posiedzeniu zaproponowa³a
cz³onkom komisji, aby poprawki przed³o¿one
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów
przed³o¿yæ na dzisiejszym posiedzeniu. Jak rz¹d
siê odniesie do nich? Myœlê, ¿e oka¿e siê to w trakcie dyskusji.
Te wszystkie zapisy, które mówi¹ w tej ustawie
o dostosowaniu… Szczególnie istotny jest projekt
uregulowania kwestii sprawowania nadzoru nad
lokalnymi grupami dzia³ania, a tak¿e monitorowania i oceny realizacji lokalnej strategii rozwoju,
co pozwoli na najefektywniejsze wdra¿anie osi 4
Leadera.
Myœlê, ¿e w tej chwili nie bêdê wchodzi³ szczegó³y. Jeœli pan minister zechce, to mo¿e to rozwinie.
Komisja wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytania do pana senatora sprawozdawcy.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana Tadeusza Nalewajka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Proszê o przedstawienie stanowiska rz¹du
i ewentualne odpowiedzi na pytania.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Poprawka zosta³a z³o¿ona.)
Tak, w tej chwili jest zg³oszona poprawka, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia senatora sprawozdawcy, powiem, ¿e jest to projekt rz¹dowy, który
de facto ma na celu pewne uporz¹dkowanie i wykorzystanie doœwiadczeñ w dotychczasowej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Myœlê, ¿e bardzo istotn¹ spraw¹, oprócz spraw
porz¹dkowych, jest to, ¿e chcemy w tej ustawie
zaproponowaæ równie¿ doprecyzowanie rozdysponowania œrodków, które dosta³ polski rz¹d,
Polska po przegl¹dzie wspólnej polityki rolnej, to
jest 169 milionów. Tam jest kwestia doprecyzowania podzia³u procentowego tych œrodków na
mleko, na internet, na gospodarkê wodn¹. Pozwala nam to równie¿ oddzieliæ œrodki na nowe dzia³anie, jakie jest uruchamiane w tej chwili, procedowane na etapie rozporz¹dzenia ministra rolnictwa, to jest program „Mój rynek”, w którym chodzi o targowiska.
Co do zg³oszonej poprawki na posiedzeniu komisji chyba senackiej… To znaczy na posiedzeniu
komisji sejmowej zosta³a zg³oszona poprawka odnosz¹ca siê do podatku dochodowego od osób fizycznych, na posiedzeniu komisji senackiej zosta³o to doprecyzowane czy by³a próba doprecyzowania tego przez przedstawiciela ministra finansów. Ja, Wysoki Senacie, chcê powiedzieæ troszkê
o historii, o tym, ¿e próba zmiany tej ustawy, tej
czêœci zapisu odnoœnie do podatku dochodowego
od osób fizycznych, by³a kilkakrotnie podejmowania i nie by³o wtedy zgody ministra finansów. Ta
uwaga ministra finansów przedstawiona na posiedzeniu komisji senackiej, zgodnie ze zdaniem
naszego Departamentu Prawno-Legislacyjnego,
w sumie nie zmienia charakteru tej¿e poprawki,
tylko stanowi doprecyzowanie techniczne. Dlatego jest proœba resortu rolnictwa, ¿eby przyj¹æ projekt tej ustawy w tym kszta³cie, jaki jest zaproponowany przez Sejm. Bo je¿eli dzisiaj Wysoki Senat
przeg³osowa³by poprawkê, to ustawa wróci³aby
do obiegu legislacyjnego i mo¿emy po prostu nie
zd¹¿yæ uchwaliæ jej w tej kadencji. A tak jak powiedzia³em, wi¹¿e siê to równie¿ z podzia³em
œrodków finansowych, które s¹ dostêpne dla naszego kraju z przegl¹du wspólnej polityki rolnej.
St¹d taka jest moja proœba, takie stanowisko jako
przedstawiciela rz¹du. Jak powiedzia³em, nie
zmienia to charakteru, tylko doprecyzowuje te-
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chnicznie. Nie jestem prawnikiem – taka jest opinia i takie te¿ pismo przed³o¿y³em przewodnicz¹cemu komisji rolnictwa panu Chróœcikowskiemu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, czy ta poprawka, któr¹ pan senator z³o¿y³, konsumuje tê uwagê? Jak to wygl¹da?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
Tadeusz Nalewajk:
Tak, skoro jest to zwrócenie uwagi na niepoprawnoœæ zapisu, to nale¿y go poprawiæ, w zwi¹zku z tym uzna³em, ¿e jest to z³o¿enie poprawki.
Rozpatrzymy to na posiedzeniu komisji i zobaczymy, co ona powie, no i co powie Wysoka Izba.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
No tak, ale chodzi o to, ¿e poprawka musi byæ
z³o¿ona przez senatora.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Jest z³o¿ona.)
Tak? W³aœnie… Tak, tak, tak. Je¿eli tego dotyczy, to w takim razie…
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Rozumiem, ¿e dla pana senatora Bisztygi wszystko jest jasne.
(Rozmowy na sali)
Nie, do kilku ustaw ju¿ nie sk³ada³ ¿adnych
wniosków do protoko³u.
Panie Ministrze, zatem bardzo dziêkujê.
Chcê powiedzieæ, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
Pan senator Chróœcikowski z³o¿y³ poprawkê na
piœmie.
Proszê zatem pana senatora o zorganizowanie
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i o przedstawienie sprawozdania.
G³osowaæ bêdziemy pod koniec posiedzenia
Wysokiej Izby.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za pañsk¹
bytnoœæ z nami w tym punkcie porz¹dku.
Nastêpny punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy jest w druku nr 1321, a sprawozdanie komisji w druku nr 1321A.
Pan senator Zbigniew Szaleniec ju¿ podchodzi,
¿eby przedstawiæ sprawozdanie dwóch komisji, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ sprawozdanie w imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, o uchwalonej
przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
Wysoka Izbo, ta ustawa jest projektem poselskim, przyjmowanym w takim trybie dosyæ pilnym, bowiem, zdaniem projektodawców, stan
prawny i faktyczny w obszarze edukacji zawodowej i obecne rozwi¹zania systemowe powoduj¹
wiele ograniczeñ, które utrudniaj¹ skuteczne
i efektywne kszta³cenie zawodowe i ustawiczne,
zw³aszcza w kontekœcie dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku pracy.
Tak wiêc g³ównym celem ustawy jest zwiêkszenie skutecznoœci i efektywnoœci systemu
kszta³cenia zawodowego i ustawicznego, zgodnie
z oczekiwaniami rynku pracy. Zdaniem autorów,
mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez: systemowe powi¹zanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, uelastycznienie struktury kszta³cenia zawodowego
i systemu potwierdzenia kwalifikacji, a tak¿e
zwiêkszenie dostêpnoœci na skutek stworzenia
systemu kszta³cenia ustawicznego na zawodowych kursach kwalifikacyjnych.
Ustawa proponuje nastêpuj¹ce rozwi¹zania –
omówiê je w wielkim skrócie. Otó¿ proponuje siê
zmodyfikowan¹ klasyfikacjê zawodów szkolnictwa zawodowego, która wskazywaæ bêdzie: zawody i wyodrêbnione kwalifikacje zawodowe; zawody, w których nie wyodrêbnia siê kwalifikacji;
typy szkó³ i placówek oœwiatowych ponadgimnazjalnych, w których mo¿e odbywaæ siê kszta³cenie
w danym zawodzie; zawody i kwalifikacje, w których kszta³cenie mo¿e odbywaæ siê na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; obszary kszta³cenia, do których s¹ przypisane zawody, a tak¿e
kwalifikacje w zawodzie, w których kszta³cenie
mo¿e byæ prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Ustawa zobowi¹zuje ministra edukacji do
okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia klasyfikacji
zawodów i wyodrêbnionych w nich kwalifikacji.
Proces ten musi byæ elastyczny i musi uwzglêdniaæ opiniê bran¿owych ministrów oraz instytucji i samorz¹dów gospodarczych – tak aby odpowiada³ potrzebom polskiej gospodarki. Ustawa
pozwala na wdro¿enie zmodernizowanej podstawy programowej, której punktem wyjœcia jest
wspomniany wczeœniej podzia³ zawodów na kwalifikacje.
Istotn¹ zmian¹ jest zmiana struktury kszta³cenia zawodowego i ogólnego, która bêdzie wprowadzona na poziomie ponadgimnazjalnym. Zgodnie
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z projektem tej ustawy funkcjonowaæ bêd¹: trzyletnia zasadnicza szko³a zawodowa; czteroletnie
technikum, daj¹ce kwalifikacje zawodowe, wykszta³cenie œrednie i ewentualnie maturê; trzyletnie liceum ogólnokszta³c¹ce, oczywiœcie koñcz¹ce
siê matur¹; trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ dwa i pó³ roku
policealne studium, daj¹ce kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje oraz trzyletnia szko³a specjalna, przysposabiaj¹ca do pracy uczniów niepe³nosprawnych
z upoœledzeniem umys³owym lekkim i du¿ym oraz
z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Bêd¹ te¿
funkcjonowaæ cztery typy szkó³ dla doros³ych:
szko³a podstawowa dla doros³ych, gimnazjum dla
doros³ych, liceum dla doros³ych i wspomniana
wczeœniej szko³a policealna.
Jednoczeœnie likwidacji poprzez wygaszanie
ulegn¹ licea profilowane oraz licea i technika uzupe³niaj¹ce. Szko³y te – tak¹ uzyskaliœmy informacjê, choæ równie¿ wiem o tym na podstawie w³asnych doœwiadczeñ – cieszy³y siê ma³ym powodzeniem, a odsetek koñcz¹cych je matur¹ uczniów
by³ bardzo niski. Do 31 sierpnia 2015 r. organy
prowadz¹ce musz¹ wygasiæ b¹dŸ przekszta³ciæ
w licea dla doros³ych wspomniane przeznaczone
do likwidacji typy szkó³.
Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ zdobycia œredniego wykszta³cenia i zdania matury przez absolwentów szkó³ zawodowych, którzy mogliby
kontynuowaæ naukê od drugiego roku w liceach
dla doros³ych. Podstawa programowa jest tak
sformu³owana, ¿e w ci¹gu trzech lat szko³y zawodowej uczniowie realizuj¹ materia³, je¿eli chodzi
o przedmioty ogólne, który jest realizowany
w pierwszej klasie liceum, dlatego kontynuowaæ
naukê bêdzie mo¿na od drugiego roku w liceum
dla doros³ych.
Tytu³ technika bêdzie mo¿na zdobyæ na kursach kwalifikacyjnych po zdaniu egzaminu przed
okrêgow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹. Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ tworzenia tak zwanych centrów
kszta³cenia ustawicznego i zawodowego, w sk³ad
których wchodziæ mog¹: zasadnicze szko³y zawodowe, szko³y dla doros³ych, centra kszta³cenia
ustawicznego, praktycznego oraz oœrodki doskonalenia zawodowego. Kursy kwalifikacyjne bêd¹
mog³y byæ prowadzone przez: publiczne i niepubliczne szko³y, w zakresie prowadzenia zawodów;
centra kszta³cenia zawodowego i ustawicznego;
instytucje prowadz¹ce dzia³alnoœæ edukacyjn¹
oraz osoby prawne i fizyczne zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ i szkoleniow¹. Jednoczeœnie ustawa ujednolica zaœwiadczenia i dyplomy
potwierdzaj¹ce kwalifikacje w ramach budowanego systemu krajowych ram kwalifikacji.
Ustawa reguluje równie¿ zasady finansowania
poszczególnych form kszta³cenia, a tak¿e precyzuje przepisy okreœlaj¹ce warunki dofinansowy-

wania kosztów kszta³cenia nale¿nych pracodawcom, którzy zawarli umowy z m³odocianymi na
naukê zawodu i na przyuczenie do zawodu,
z przys³uguj¹c¹ od 2013 r. rewaloryzacj¹ tych
kwot, które w tej chwili s¹ okreœlone ustawowo.
Ustawa okreœla te¿ zasady i tryb przeprowadzania
egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje na zasadach eksternistycznych.
Wysoki Senacie, na posiedzeniu po³¹czonych
komisji wys³uchaliœmy opinii przedstawicieli ministerstwa edukacji, które – wed³ug pana ministra – w pe³ni popiera ustawê i uznaje pilnoœæ tego
projektu. Cz³onkowie komisji nie zg³osili merytorycznych poprawek.
Cz³onkowie komisji i przedstawiciele ministerstwa zgodzili siê z zastrze¿eniami Biura Legislacyjnego, które w przypadku jednego zapisu zg³osi³o zastrze¿enia konstytucyjne, a w przypadku kilku innych – zastrze¿enia dotycz¹ce poprawnoœci
legislacyjnej. Komisje wypracowa³y trzynaœcie
poprawek, które zosta³y przyjête przez po³¹czone
komisje. Wnoszê do Wysokiej Izby o przyjêcie tej
ustawy wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy, pana senatora Szaleñca? Nie. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tym momencie og³aszam
przerwê techniczn¹, poniewa¿ przedstawiciel
rz¹du, pan minister W³odkowski, jak mnie poinformowano, „dobiega”.
(Senator Grzegorz Banaœ: O mnie chodzi³o? Ju¿
jestem.)
(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, o pana jeszcze nie chodzi³o.
W razie czego, przywo³am pana.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny
17.00.
Kiedy przyjdzie pani marsza³ek Sztark, to bêdzie rz¹dziæ dalej.
W takim razie ja ruszê siê z tego miejsca.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 57
do godziny 17 minut 04)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Przed³u¿am przerwê do 17.10.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 04
do godziny 17 minut 11)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Wznawiam obrady.
Ju¿ pan minister jest na miejscu.
Przypomnê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów, a do prezentowania stanowis-
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ka rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister edukacji narodowej.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Przypomnê, ¿e przedstawicielem rz¹du odnoœnie do tej ustawy jest pan minister…
Przypomnê, jaka to jest ustawa, poniewa¿ mieliœmy dosyæ d³ug¹ przerwê. To jest stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
Rz¹d reprezentuje pan minister Zbigniew
W³odkowski.
Serdecznie zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
G³ównymi celami tego projektu modernizacji
kszta³cenia zawodowego, który zosta³ przed³o¿ony
przez pos³ów, jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniaj¹cego siê rynku pracy, uelastycznienie oferty kierunków kszta³cenia, a tak¿e poprawa jakoœci kszta³cenia i zdawalnoœci egzaminów zawodowych. Projekt przed³o¿ony, jak mówi³em, przez pos³ów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zosta³, ¿e tak powiem, wyjêty z du¿ej zmiany
w zakresie kszta³cenia zawodowego przygotowanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt
ten w swoim ogólnym zarysie przygotowywany by³
w ministerstwie w ci¹gu dwóch lat i szeroko konsultowany ze wszystkimi ministrami w³aœciwymi
dla poszczególnych zawodów, z przedstawicielami
pracodawców oraz korporacji samorz¹dowych.
G³ównie chcieliœmy, aby spe³nione by³y postulaty
stawiane przez pracodawców, mianowicie ¿eby
szkolnictwo zawodowe by³o na tyle elastyczne, aby
w sposób szybki i sprawny odpowiadaæ na aktualne potrzeby rynku pracy. Pracodawcy chcieli, aby
wprowadziæ mechanizm, który umo¿liwi³by szybkie przekwalifikowanie osób doros³ych, gdy wymaga³aby tego koniunktura na rynku pracy, zarówno
krajowym, jak i europejskim.
Wydaje siê, ¿e ten projekt przed³o¿ony przez pos³ów spe³nia wszystkie te oczekiwania, to znaczy
dzieli zawód na kwalifikacje, które w sposób elastyczny mog¹ byæ ze sob¹ ³¹czone i wtedy sk³adaj¹
siê na jakiœ zawód. W systemie szkolnictwa m³odzie¿owego, tak jak dotychczas, bêd¹ funkcjonowa³y czteroletnie technika i trzyletnie zasadnicze
szko³y zawodowe. Oczywiœcie bêd¹ równie¿ funkcjonowa³y licea ogólnokszta³c¹ce, w tym licea
ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych. Proponuje siê jednak wygaszanie liceów profilowanych, liceów
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uzupe³niaj¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, dla
których podbudow¹ jest zasadnicza szko³a zawodowa. Jednoczeœnie, ¿eby zachowaæ p³ynnoœæ
kszta³cenia, w projekcie proponuje siê, aby absolwenci zasadniczych szkó³ zawodowych, którzy
z regu³y bêd¹ wtedy osi¹gali wiek osiemnastu lat,
mogli kontynuowaæ naukê i podnosiæ poziom wykszta³cenia ogólnego w liceum dla doros³ych ju¿ od
drugiej klasy tego liceum, poniewa¿ nowa podstawa programowa jest tak skonstruowana, ¿e
kszta³cenie ogólne w pierwszej klasie liceum,
w pierwszej i drugiej klasie technikum i w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej jest dok³adnie
ujête w te same ramy. I autorzy projektu ustawy
wyszli z za³o¿enia, ¿e nie ma sensu, aby ktoœ powtarza³ to, czego nauczy³ siê w zasadniczej szkole
zawodowej. Tak wiêc dajemy mo¿liwoœæ kontynuowania nauki od drugiej klasy w liceum dla doros³ych. Osoba doros³a po skoñczeniu zasadniczej
szko³y zawodowej, kontynuuj¹c naukê w liceum
dla doros³ych, mo¿e jednoczeœnie realizowaæ kursy zawodowe, fina³em zaœ przygotowañ w ramach
takiego kursu jest egzamin zawodowy zdawany
przed okrêgow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹. Co do zasady, bez wzglêdu na to, kto i w jaki sposób naby³
wiedzê z zakresu kszta³cenia zawodowego, umiejêtnoœci zawodowych, bêdzie j¹ zawsze potwierdza³
w tym samym systemie egzaminów zewnêtrznych.
Kszta³cenie m³odzie¿owe bêdzie ró¿ni³o siê od
obecnego tym, i¿ teraz w tym kszta³ceniu, tak
w zasadniczej szkole zawodowej, jak i w techniku,
absolwent podchodzi do egzaminu zawodowego
w finale kszta³cenia, natomiast wed³ug modelu
opisanego w projekcie ustawy uczeñ szko³y m³odzie¿owej, podj¹wszy naukê zawodu, realizuje
program konkretnej kwalifikacji zawodowej i po
jego zrealizowaniu przystêpuje obowi¹zkowo do
egzaminu zewnêtrznego. W cyklu kszta³cenia realizuje on naukê ca³ego zawodu, a w takim zawodzie mog¹ byæ dwie lub trzy kwalifikacje. I po zdaniu cz¹stkowych egzaminów oraz po uzyskaniu
certyfikatu z konkretnej kwalifikacji, w finale
kszta³cenia, po uzyskaniu œwiadectwa ukoñczenia szko³y, czyli inaczej po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykszta³cenia ogólnego, okrêgowa
komisja egzaminacyjna automatycznie nadaje
mu równie¿ konkretny tytu³ zawodowy.
Wysoka Izbo, stanowisko rz¹du odnoœnie do tej
ustawy jest pozytywne. Wnieœliœmy tylko kilka
uwag porz¹dkuj¹cych, które w trakcie prac w Sejmie zosta³y zrealizowane. Tak wiêc rz¹d popiera
ten projekt ustawy. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania
do przedstawiciela rz¹du, oczywiœcie zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.
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Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Bardzo proszê, pañstwo senatorowie Wittbrodt, Rotnicka i Banaœ. I jeszcze senator Gorczyca, dobrze.
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.)
Bardzo proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Ministrze, te zmiany, które tutaj s¹ proponowane, w du¿ej czêœci dotycz¹ tak¿e, jak pan
minister zreszt¹ mówi³, kszta³cenia doros³ych.
Z tego co wiadomo, w Unii Europejskiej Polska zajmuje jedn¹ z ostatnich pozycji, je¿eli chodzi o ten
segment edukacji. Jakie dzia³ania s¹ podejmowane w ministerstwie w tym zakresie – oprócz tych
tu proponowanych – ¿eby zmieniæ tê sytuacjê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, bardzo proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marsza³ek, Szanowny Panie Ministrze, ja
mam krótkie pytanie odnosz¹ce siê do tak zwanych praktycznych zajêæ zawodowych. W technikach, oprócz wiedzy teoretycznej, a tym bardziej
chyba w szko³ach zasadniczych, powinno byæ
tak¿e szkolenie praktyczne. Czy pan mo¿e powiedzieæ, jaka jest proporcja tych godzin i wymogów
stawianych wobec umiejêtnoœci praktycznych?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja odczytujê z tego projektu, ¿e
zarówno w przypadku kursów zawodowych, jak
i w przypadku ukoñczenia technikum, fina³em tego kszta³cenia bêdzie egzamin zewnêtrzny, uprawniaj¹cy na przyk³ad do pos³ugiwania siê mianem technika w konkretnym zawodzie. Proszê mi
wyt³umaczyæ, bo nie zrozumia³em z tych opisów,
które pan przed chwil¹ przedstawi³ w tej sprawie,
jak siê do tego maj¹ te cz¹stkowe kwalifikacje.
O co to chodzi? Rozumiem, ¿e te cz¹stkowe kwalifikacje, które ktoœ zdobywa w procesie kszta³cenia… To równie¿ jest pewien tryb, który uprawnia
do tego egzaminu zewnêtrznego. Przy czym zrozumia³em te¿, ¿e aby dostaæ pe³ny tytu³ technika

w jakimœ tam zakresie, trzeba te¿ bêdzie zdaæ pewne egzaminy na poziomie ogólnym. I to ju¿ bêdzie zadanie dla tych szkó³ dla doros³ych, liceów
dla doros³ych. A wiêc moje pierwsze pytanie, a raczej moja proœba jest taka, ¿eby pan minister zechcia³ pokazaæ mi te œcie¿ki, o których mówi³em.
A drugie pytanie jest takie. Jeœli pan minister
ma w pamiêci dane statystyczne, to prosi³bym,
¿eby zechcia³ nam pan przywo³aæ dane dotycz¹ce
zdawalnoœci przedmiotów zawodowych w³aœnie
w technikach, te dane, które dotycz¹ ostatniego
roku, roku bie¿¹cego. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pytanie dotyczy³o kszta³cenia doros³ych i perspektyw kszta³cenia doros³ych w kontekœcie, ¿e
tak powiem, naszego miejsca w krajach Unii Europejskiej. Panie Senatorze, ta propozycja zmian
w kszta³ceniu zawodowym jest tak przygotowana,
¿e bêdzie stanowi³a jakby wsad do Krajowych
Ram Kwalifikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji s¹
ju¿ przygotowywane, jesteœmy jednym z kilku
krajów Unii Europejskiej, które, mo¿na powiedzieæ, s¹ ju¿ na finiszu przygotowywania krajowych ram kwalifikacji. I te zmiany w pe³ni wpisuj¹
siê w ten model, który jest przygotowany. Nasi
eksperci równolegle pracuj¹ w dwóch projektach:
w tym projekcie przygotowuj¹cym zmiany
w kszta³ceniu zawodowym i w projekcie przygotowuj¹cym tê propozycjê ram kwalifikacji. Ten projekt jest te¿ pocz¹tkiem przygotowania do walidacji kwalifikacji, a mianowicie procesu uznawania
kwalifikacji nabytych w czasie pracy, nabytych
w innych systemach kszta³cenia, nabytych te¿
w czasie pracy zagranic¹, tak ¿eby te umiejêtnoœci, które ktoœ naby³, mo¿na by³o w potwierdziæ
polskim systemie i uzyskaæ odpowiednie ich potwierdzenie. Ta zmiana jest takim krokiem milowym w kierunku mocnego w³¹czenia pracodawców w kszta³cenie zawodowe. Myœlê, ¿e nastêpnym krokiem… Chcielibyœmy, aby to siê zadzia³o
w nowej kadencji… Podczas prac zespo³u eksperckiego podnoszone by³y propozycje dotycz¹ce systemu zachêt dla tych pracodawców, którzy inwestuj¹ w kszta³cenie zawodowe w ró¿noraki sposób, na przyk³ad w sposób fizyczny, zakupuj¹c
nowoczesny sprzêt czy te¿ wprowadzaj¹c nowoczesne technologie do szkolnictwa zawodowego,
a tak¿e dla tych, którzy organizuj¹ praktyczn¹ naukê zawodu w swoich firmach. Dziœ, z powodu sy-
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tuacji gospodarczej na œwiecie, w Europie, a równie¿ w naszym kraju, nie jest mo¿liwe wprowadzenie tego systemu, ale myœlê, ¿e to bêdzie kolejny
krok. Oczywiœcie dzisiaj funkcjonuje system zachêt dla pracodawców, refundacja kosztów
kszta³cenia, finansowanie czy dofinansowanie
p³acy dla m³odocianych pracowników, choæ wiemy, ¿e w ostatnim czasie by³ z tym problem, te
œrodki nie zosta³y w pe³ni uruchomione. Dzisiaj
mamy informacjê, ¿e zosta³o uruchomionych
80 milionów i przez Ochotnicze Hufce Pracy œrodki te trafi¹ do pracodawców.
Pad³o te¿ pytanie o proporcje kszta³cenia praktycznego i kszta³cenia teoretycznego. Kszta³cenie
w szkole zawodowej sk³ada siê w³aœnie z tych
dwóch elementów: czêœæ kszta³cenia to kszta³cenie ogólne, a czêœæ to kszta³cenie zawodowe.
Kszta³cenie zawodowe dzielimy na kszta³cenie
teoretyczne i praktyczne. Je¿eli chodzi o taki generalny podzia³, o proporcjê miêdzy kszta³ceniem
ogólnym a tymi wszystkimi godzinami przeznaczonymi na kszta³cenie zawodowe, to ona
kszta³tuje siê, i po tej zmianie nadal bêdzie siê
kszta³towa³a, nastêpuj¹co: w zasadniczej szkole
zawodowej – 40% godzin na kszta³cenie ogólne,
60% godzin na kszta³cenie zawodowe, a w technikach – 50% godzin na kszta³cenie ogólne i 50% na
kszta³cenie zawodowe.
Kursy zawodowe. Pan senator prosi³ o to, ¿eby
wyjaœniæ ca³y ten mechanizm. A wiêc mo¿e kilka
s³ów o tym, jak zbudowany jest zawód i czym jest
kwalifikacja w zawodzie. Podam przyk³ad, akurat
ten zawód przyszed³ mi do g³owy: elektryk. Na zawód „elektryk” sk³adaj¹ siê dwie kwalifikacje:
monter instalacji elektrycznych, to jest pierwsza
kwalifikacja, oraz monter maszyn i urz¹dzeñ
elektrycznych, to jest druga kwalifikacja. Je¿eli
m³ody cz³owiek bêdzie uczy³ siê tego zawodu w zasadniczej szkole zawodowej, to w cyklu trzyletnim
zrealizuje te dwie kwalifikacje. Pierwszy modu³
bêdzie trwa³ ileœ miesiêcy. Podstawa programowa
precyzyjnie okreœli liczbê godzin, organizacjê
kszta³cenia okreœli szko³a. Po zrealizowaniu tego
modu³u dyrektor szko³y zg³asza do okrêgowej komisji egzaminacyjnej potrzebê przeprowadzenia
egzaminu z pierwszej kwalifikacji. Wszyscy uczniowie w tej szkole, w tej klasie maj¹ obowi¹zek
przyst¹pienia do tego egzaminu. Okrêgowa komisja egzaminacyjna wskazuje… Jest taka zasada,
¿e egzamin zawodowy sk³ada siê z dwóch czêœci:
teoretycznej i praktycznej. Czêœæ teoretyczna zawsze bêdzie zdawana w szkole, w taki sposób jak
dzisiaj zdaje siê egzamin na prawo jazdy, czyli
przed komputerami w pracowni komputerowej
o okreœlonej godzinie klikamy i wyœwietlaj¹ siê testy. Ten system jest ju¿ stworzony w ramach projektów unijnych, jest przetestowany, dzia³a.
Czêœæ praktyczna bêdzie odbywa³a siê w oœrodku
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wskazanym przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹, a je¿eli taki oœrodek egzaminacyjny bêdzie
siê znajdowa³ w tej szkole, to w oœrodku egzaminacyjnym w³aœnie w tej szkole. Przewodnicz¹cym
komisji egzaminacyjnej bêdzie osoba wskazana
przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹ z listy egzaminatorów, a osobami bior¹cymi udzia³, obserwatorami bêd¹ nauczyciele tej szko³y, ale nieucz¹cy w tej klasie. Po zdaniu tego egzaminu uczniowie realizuj¹ drugi modu³, drug¹ kwalifikacjê
i historia siê powtarza. Po ukoñczeniu przez ucznia zasadniczej szko³y zawodowej, czyli po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykszta³cenia
ogólnego, okrêgowa komisja egzaminacyjna z automatu wyda œwiadectwo potwierdzaj¹ce jego
umiejêtnoœci w tym konkretnym zawodzie „elektryk”, zaœ po ka¿dej kwalifikacji uczeñ otrzyma
certyfikat, zaœwiadczenie okrêgowej komisji egzaminacyjnej. Ono jest wa¿ne, bo pozwala wejœæ na
rynek pracy, pracodawca na podstawie tego certyfikatu uznaje umiejêtnoœci z zakresu okreœlonej
kwalifikacji. Podobnie dzieje siê w technikum.
Jak to jest z procesem kszta³cenia osób doros³ych? M³oda osoba, która koñczy zasadnicz¹
szko³ê zawodow¹, ma osiemnaœcie lat, bo po
trzech latach kszta³cenia w liceum czy zasadniczej szko³y zawodowej bêdzie mia³a osiemnaœcie
lat, i mo¿e wejœæ na rynek pracy. Gdy ten m³ody
cz³owiek wchodzi na rynek pracy, to wie, bo zostanie o tym poinformowany w szkole, ¿e aby uzyskaæ tytu³ technika w zawodzie „elektryk”, nale¿y
zrealizowaæ jeszcze jedn¹ kwalifikacjê i jak puzzel
do³o¿yæ j¹ do tych dwóch, które ju¿ ma. Z kolei tê
kwalifikacjê mo¿na nabyæ w ró¿ny sposób. Pierwszy. Starosta po zanalizowaniu wspólnie z urzêdem pracy lokalnego rynku pracy mo¿e dojœæ do
przekonania, ¿e w jego szko³ach nale¿y uruchomiæ kursy na okreœlon¹ kwalifikacjê, bo na przyk³ad jest zapotrzebowanie na techników elektryków. Wówczas ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na ten
kurs. I taka osoba musi potwierdziæ swoje umiejêtnoœci zawodowe egzaminem zewnêtrznym.
Druga mo¿liwoœæ to taka, ¿e urz¹d pracy mo¿e
zorganizowaæ taki kurs dla bezrobotnych, by podnieœæ ich kwalifikacje. I trzecia mo¿liwoœæ. Pracodawca, widz¹c, ¿e jest taka potrzeba, bo na przyk³ad ma tynkarzy, ale chcia³by, ¿eby jeden z nich
posiada³ umiejêtnoœæ k³adzenia instalacji elektrycznych, zapisuje grupê tynkarzy na taki kurs.
Tam oni nabywaj¹ umiejêtnoœæ z zakresu tej
okreœlonej kwalifikacji i na tym rynku pracy mog¹
ju¿… Maj¹ certyfikat i zostan¹ jakby dopuszczeni
do wykonywania kwalifikacji w obrêbie zawodu
elektryk. A osoby doros³e, które ju¿ funkcjonuj¹
na rynku pracy, wiedz¹c o tym, jakie posiadaj¹
kwalifikacje, same mog¹ kszta³towaæ… Bo mamy
tak¹ grupê zawodów po zasadniczej szkole zawodowej… Baza, jak¹ jest zasadnicza szko³a zawodowa, daje mo¿liwoœæ uzyskania tytu³u technika
w dwóch czy nawet trzech pokrewnych, zbli¿o-
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nych zawodach. Ale trzeba tê trzeci¹ kwalifikacjê
do tego do³o¿yæ. Jest to zatem bardzo elastyczny
model kszta³cenia, dziêki niemu cz³owiek siê staje
bardziej mobilny na rynku pracy, który jednoczeœnie odpowiada na potrzeby pracodawców.
Liceum dla doros³ych… Tak jak mówi³em, system jest skonstruowany w ten sposób, ¿e absolwent zasadniczej szko³y zawodowej mo¿e kontynuowaæ naukê w zakresie kszta³cenia ogólnego
w tym liceum. Równoczeœnie mo¿e nabywaæ w systemach zaocznych umiejêtnoœci zawodowe na
kursach kwalifikacyjnych. ¯eby otrzymaæ tytu³
technika po zasadniczej szkole zawodowej, trzeba
spe³niæ dwa warunki: mieæ potwierdzone egzaminem zewnêtrznym kwalifikacje technikalne i udokumentowaæ wykszta³cenie na poziomie œrednim, czyli ukoñczyæ liceum dla doros³ych, niekoniecznie z matur¹. Je¿eli spe³ni siê te dwa warunki, okrêgowa komisja egzaminacyjna z automatu
nadaje tytu³ technika.
Pan senator zapyta³ te¿ o dane statystyczne dotycz¹ce zdawalnoœci. Muszê pañstwu senatorom
przekazaæ informacjê, badaliœmy to na przestrzeni
kilku lat, ¿e szko³y zawodowe ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów.
W tym roku szkolnym zasadnicze szko³y zawodowe wybra³o nieco ponad 55% absolwentów gimnazjów, mówiê o roku 2010. W zasadniczych szko³ach zawodowych mamy blisko 20% absolwentów
gimnazjów, a w technikach oko³o 35%. Jak wygl¹da zdawalnoœæ? No nie wygl¹da dobrze, wygl¹da Ÿle. Zdawalnoœæ w zasadniczych szko³ach
zawodowych jest lepsza ni¿ w technikach, bo ten
egzamin dla absolwentów gimnazjów jest czymœ
wa¿nym. Egzamin zawodowy to jest ich pierwszy
powa¿ny egzamin i absolwenci zasadniczych szkó³
zawodowych chêtniej do niego przystêpuj¹. Absolwenci techników maj¹ z kolei do podjêcia trzy wa¿ne decyzje. Po pierwsze, musz¹ ukoñczyæ szko³ê.
Po drugie, ¿eby kontynuowaæ dalsz¹ naukê, musz¹ zdaæ maturê. I zdanie matury staje siê priorytetem. Dopiero potem rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu zawodowego. W tym systemie egzamin zawodowy z poszczególnych kwalifikacji jest egzaminem obowi¹zkowym. Uczeñ w tym
m³odzie¿owym cyklu kszta³cenia bêdzie mia³ mo¿liwoœæ bezp³atnego podejœcia do tego egzaminu
drugi i trzeci raz. Chodzi o to, ¿eby móg³, je¿eli jest
w tej szkole, potwierdziæ okreœlone kwalifikacje.
Czy z innymi rocznikami, czy…
System kursów zawodowych. Tak jak dotychczas kszta³cenie zawodowe subwencjonowane
bêdzie z bud¿etu pañstwa. Pewnym novum w proponowanej ustawie jest, w przypadku szkó³ niepublicznych, p³acenie za jakoœæ kszta³cenia. Na to
zwróci³a uwagê Najwy¿sza Izba Kontroli. Szczególnie w szko³ach policealnych zosta³y stwierdzone powa¿ne nadu¿ycia. Apelowano, aby wprowa-

dziæ mechanizm, który bêdzie weryfikowa³ jakoœæ
kszta³cenia. Takim weryfikatorem zawartym w tej
ustawie jest p³acenie za jakoœæ. A zatem, ¿e tak
powiem, nie interesujemy siê tym, jaki jest nabór
do szkó³ niepublicznych, ale chcemy zap³aciæ za
fina³ tego kszta³cenia. Za osobê, która zda³a, p³acimy. Dzisiaj p³acimy 50%, ale… Na podstawie tej
ustawy chcemy p³aciæ 100%, to znaczy wiêcej, ale
za tego, kto zda³. Chcemy, ¿eby kszta³cenie zawodowe by³o po prostu kszta³ceniem skutecznym,
bo w tej chwili masa œrodków wydawana jest z bud¿etu pañstwa, ale niestety du¿y odsetek absolwentów, tak jak pan senator zauwa¿y³, nie trafia
na rynek pracy, bo po prostu nie ma kwalifikacji.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze…)
Ponownie zapiszemy. Dobrze? Wnosi pan
o uzupe³nienie pytania, czy o…
(Senator Grzegorz Banaœ: O ponowne…)
Dobrze. To zapisujemy pana.
W tym bloku pytañ panowie senatorowie Gorczyca, Wojciechowski i Szaleniec. Po kolei. Dobrze? I dopisujemy pana senatora…

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mnie interesuje wymiar praktyczny wprowadzenia tej regulacji. Tak siê sk³ada,
¿e dosyæ czêsto spotykam siê z przedstawicielami
izb gospodarczych. Przedsiêbiorcy, przynajmniej
na Warmii i Mazurach, narzekaj¹ na to, ¿e nie ma
m³odzie¿y wykszta³conej w kierunku hotelarskim,
w kierunku gastronomicznym. Brakuje m³odzie¿y
wykszta³conej w tych kierunkach i nie mog¹ siê
doprosiæ o to, ¿eby takie kszta³cenie mia³o miejsce.
Moje pytanie jest takie. Czy pan minister jest w posiadaniu uzgodnienia… Czy pan wie, jakie by³y uzgodnienia z pracodawcami i przedstawicielami
przedsiêbiorców w zakresie tej regulacji?
Druga sprawa, któr¹ chcia³bym poruszyæ. Macie pewnie jakieœ symulacjê co do tego, jak
w praktyce… Na ile ta ustawa spowoduje elastycznoœæ w stosunku do zapotrzebowania na rynku
pracy konkretnych zawodów?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o spójnoœæ tego systemu kszta³cenia. W moim biurze stykam siê z sytuacjami
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zwi¹zanymi przyk³ad z kwesti¹ zawodów przydatnych do prowadzenia gospodarstwa – chodzi o ludzi, którzy pokoñczyli szko³y rolnicze, ogrodnicze
itp. Bo zdaniem agencji restrukturyzacji zawodem absolutnie nieprzydatnym jest zawód rolnik
ogrodnik. Czy móg³by pan minister mi wyjaœniæ,
dlaczego ten zawód jest nieprzydatny do prowadzenia gospodarstwa rolnego?
Drugie pytanie odnoœnie do szkolenia zawodowego. Absolwent koñcz¹cy szko³ê uzyskuje certyfikat, ale ten certyfikat w zasadzie do nieczego go
nie upowa¿nia.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: Upowa¿nia…)
Je¿eli to bêdzie na przyk³ad elektryk, to nikt go
nie zapyta, czy on skoñczy³ szko³ê elektryczn¹,
czy jak¹kolwiek inn¹, bo uprawnieniem do tego,
¿eby on móg³ zawodzie pracowaæ, s¹ uprawnienia
SEP. Pracodawca zapyta go wiêc wy³¹cznie o to,
czy ma aktualne uprawnienia SEP.
I trzecia rzecz, równie¿ dotycz¹ca spójnoœci systemu. Wracaj¹c do pytania pierwszego… Chodzi
o liceum zawodowe, powiedzia³bym, stare liceum
zawodowe. Œrednie wykszta³cenie ogólne plus zasadnicze, na przyk³ad rolnicze, stanowi w myœl
przepisów œrednie wykszta³cenie rolnicze. Identyczne wykszta³cenie, ale uzyskanie, ¿e tak powiem, oddzielnie, to znaczy zasadnicza szko³a zawodowa plus wykszta³cenia œrednie ogólne, chodzi na przyk³ad o zwyk³e liceum ogólnokszta³c¹ce,
nie stanowi œredniego wykszta³cenia rolniczego.
Program zarówno liceum zawodowego, jak i tych
dwóch szkó³, to jest zasadniczej szko³y zawodowej
i liceum ogólnokszta³cego, jest identyczny. Dlaczego jedno wykszta³cenie jest traktowane jako
œrednie rolnicze, a drugie, na które sk³adaj¹ siê te
dwie szko³y, te dwie, ¿e tak powiem, cegie³ki, jest
traktowane jako zasadnicze? Jaki jest powód takiego podejœcia? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pytanie pana senatora Gorczycy dotycz¹ce
przedsiêbiorców z Warmii i Mazur oraz zapotrzebowania na okreœlone zawody. Ja pochodzê z województwa warmiñsko-mazurskiego, obydwaj jesteœmy z tego województwa, i temat ten jest mi
doœæ bliski. Mo¿e zacznê od tego, ¿e ten projekt,
jak wczeœniej wspomnia³em, by³ elementem du¿ej
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zmiany. Jeœli chodzi o tê du¿¹ zmianê, to planowaliœmy – i myœlê, ¿e bêdziemy chcieli kontynuowaæ ten kierunek dzia³ania – by na poziomie urzêdu marsza³kowskiego powsta³a placówka… My j¹
nazwaliœmy centrum informacji edukacyjno-zawodowej. Zadaniem tej placówki jest analizowanie i diagnozowanie potrzeb edukacyjnych na lokalnym rynku, i tych z zakresu kszta³cenia zawodowego, i tych z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, czyli potrzeb uczniów niepe³nosprawnych. Na Warmii i Mazurach sta³a siê rzecz, powiedzia³bym, kapitalna, poniewa¿ sejmik województwa warmiñsko-mazurskiego zada³ sobie
w odpowiednim momencie pytanie, jakie kierunki
kszta³cenia zawodowego s¹ najbardziej istotne
dla regionu i odpowiedŸ zosta³a zapisana w strategii rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego. Mianowicie by³o ona taka, ¿e oczywiœcie jest to
turystyka, hotelarstwo i gastronomia. Sejmik województwa warmiñsko-mazurskiego przeznaczy³
na ten cel kilkadziesi¹t milionów z³ – w tej chwili
dok³adnie nie potrafiê tej kwoty oszacowaæ, ale
myœlê, ¿e to jest prawie 40 milionów z³ – i wskazano cztery centra, cztery szko³y gastronomiczno-hotelarskie na terenie naszego województwa:
w Elbl¹gu, w Olsztynie, w Szczytnie i w E³ku. I te
szko³y zosta³y doposa¿one z funduszy unijnych,
które by³y w posiadaniu marsza³ka województwa
warmiñsko-mazurskiego. Mocn¹ stron¹ tego projektu jest to, ¿e zaczêto nie od doposa¿ania szkó³,
a od zmiany mentalnoœci kadry pedagogicznej
pracuj¹cej w szko³ach. Kadra nauczycielska
z tych czterech centrów dziêki studyjnym wyjazdom do wielu krajów Unii Europejskiej pozna³a
systemy kszta³cenia w tych zawodach w innych
krajach i te dobre praktyki zosta³y przetransformowane na grunt polski. Dzisiaj niestety – przynajmniej tak nam siê wydaje – zmiana mentalnoœci kadry nauczycielskiej w szko³ach zawodowych
nie bêdzie wcale ³atw¹ spraw¹. Niestety, odnotowujemy jeszcze wystêpowanie takiego zjawiska –
ono na szczêœcie wystêpuje coraz rzadziej – ¿e
w szko³ach zawodowych czêsto wybieramy zawody pod k¹tem kadry pedagogicznej, czyli o wyborze zawodu, którego uczymy w danej szkole, decyduj¹ umiejêtnoœci kadry pedagogicznej. My chcemy zmieniæ tê zasadê, to rynek pracy powinien
dyktowaæ kierunki kszta³cenia. I myœlê, ¿e to centrum informacji edukacyjno-zawodowej bêdzie
analizowa³o… bêdzie podpowiada³o w³aœciwe kierunki kszta³cenia zawodowego. Zreszt¹ w projekcie ustawy jest równie¿ taki zapis, ¿e dyrektor
szko³y uruchamia kierunek kszta³cenia po uzyskaniu czy zasiêgniêciu opinii powiatowego urzêdu pracy. Teraz do tego zapisu dopisaliœmy: i wojewódzkiego urzêdu pracy.
Chcia³bym poinformowaæ pana senatora oraz
Wysok¹ Izbê tak¿e o tym, ¿e na Warmii i Mazurach zosta³ uruchomiony, równie¿ ze œrodków
unijnych, projekt pilota¿owy, który potem bê-
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dziemy chcieli wdra¿aæ w ca³ym kraju, dotycz¹cy
doradztwa zawodowego. Chcemy, aby na terenie
ka¿dego powiatu powsta³ zespó³ doradców zawodowych, który bêdzie mia³ za zadanie… PóŸniej
bêdziemy chcieli niejako w³¹czyæ go do systemu
wsparcia szkó³. Fina³em zaœ tego projektu ma
byæ platforma, do której dostêp bêd¹ mieli uczniowie i rodzice. Ona bêdzie mia³a kilka poziomów. Jeœli wejdziemy na poziom kraju, bêdziemy
mogli wybraæ województwo, z poziomu województwa bêdziemy mogli wejœæ do ka¿dego powiatu,
a nastêpnie do ka¿dej szko³y. Chodzi o to, ¿eby uczniowie i rodzice wiedzieli, w jakich zawodach
szko³a kszta³ci, jaka jest zdawalnoœæ w przypadku poszczególnych zawodów, ilu absolwentów
tej szko³y trafia na rynek pracy, ilu do urzêdu
pracy, a ilu podejmuje dalsze kszta³cenie. W ten
sposób ta wiedza pozwoli dokonywaæ w³aœciwych
wyborów, oceniæ, jakie jest realne, faktyczne zapotrzebowanie rynku pracy. Oczywiœcie bêd¹
tam równie¿ informacje globalne, z poziomu województwa, dotycz¹ce zawodów deficytowych,
zawodów nadwy¿kowych, zawodów przysz³oœciowych, zarówno w skali kraju, jak równie¿
w skali Unii Europejskiej.
Odpowiadaj¹c panu senatorowi Wojciechowskiemu na pytanie o spójnoœæ systemu, powiem,
¿e… Pyta³ pan generalnie o spójnoœæ systemu.
Wydaje nam siê, ¿e ten projekt ustawy te¿ odpowiada na ten w³aœnie problem, który pan senator
poruszy³. My dostrzegamy w tej chwili pewn¹ niespójnoœæ w tym systemie. Ta dro¿noœæ, któr¹ pañstwu dzisiaj ukazywa³em, daje pe³ny rozwój zawodowy, jak równie¿ pe³ny ogólny rozwój cz³owieka,
ale w pewnym sensie ogranicza funkcjonowanie
szkó³, które dzisiaj, robi¹c nabory, nie spe³niaj¹
ani oczekiwañ uczniów, którzy siê kszta³c¹ w tych
szko³ach, ani oczekiwañ systemu pañstwa, który
oczekuje, aby absolwent szko³y zawodowej uzyska³ kwalifikacje zawodowe. Mówiê tutaj g³ównie
o szko³ach uzupe³niaj¹cych, technikach czy liceach, gdzie zdawalnoœæ egzaminu maturalnego
jest na poziomie niespe³na dwudziestoprocentowym, a przystêpowanie do egzaminów zawodowych mo¿e na poziomie nieco wy¿szym, jednak
nieprzekraczaj¹cym 30%.
Jeœli chodzi o pytanie zadane przez pana senatora, dotycz¹ce decyzji, który zawód z tych zawodów rolniczych daje uprawnienia do tego, aby
uzyskaæ dop³aty unijne – myœlê, ¿e o to chodzi – to
zawód rolnik ogrodnik nie daje takich mo¿liwoœci.
Niestety, muszê pana senatora odes³aæ do ministra rolnictwa. Jest to w³aœciwy minister dla danego zawodu i to on uznaje, które zawody daj¹…
On uznaje, który zawód rolniczy bêdzie tym zawodem, który umo¿liwi m³odemu cz³owiekowi, ¿e
tak powiem, startuj¹cemu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, otrzymanie dop³aty unijnej,

a który nie. Otrzymujemy pytania równie¿ od m³odych osób. Niedawno spotka³em siê z sytuacj¹, ¿e
m³ody rolnik zwróci³ siê o tak¹ dop³atê, chocia¿
nie posiada³ jeszcze wykszta³cenia rolniczego, ale
je uzupe³nia³. Tam jest takie dopuszczenie, ¿e je¿eli siê uzupe³nia wykszta³cenie, to mo¿na dop³atê otrzymaæ. Ale niestety, w ci¹gu trzech lat nie
zd¹¿y³ uzyskaæ odpowiedniego tytu³u, bo czteroletnie… Najpierw musia³ skoñczyæ liceum czy zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, a potem szko³ê uzupe³niaj¹c¹. To by mu zajê³o zbyt wiele czasu i nie
zd¹¿y³. Pad³o nawet pytanie dotycz¹ce tej kwestii,
jeden z pos³ów w tej sprawie nawet interweniowa³,
ale roz³o¿yliœmy rêce. Niestety, trzeba by³o mierzyæ si³y na zamiary. Skoro bra³ tê dop³atê, to musia³ wiedzieæ, czy w ci¹gu trzech lat uzyska kwalifikacje, czy nie. Tak ¿e w tej kwestii, któr¹ podnosi³ pan senator, wszelkie kompetencje posiada
minister rolnictwa.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gorczyca chce dopytaæ…
Czy pan senator Wojciechowski równie¿ nie
otrzyma³ odpowiedzi?

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Chodzi mi o inn¹ sytuacjê. Kiedyœ by³a mo¿liwoœæ zdawania egzaminów eksternistycznych.
Rolnik poszed³ do liceum, chcia³ zdaæ egzamin
eksternistyczny, ale w czasie, kiedy siê uczy³, te
egzaminy zosta³y zlikwidowane. Ja chyba ze dwadzieœcia razy sk³ada³em oœwiadczenia w tej sprawie, po prostu prawo w przypadku tych ludzi zadzia³a³o wstecz.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê za to wyjaœnienie.
Bardzo proszê, mo¿e jeszcze panu senatorowi
Gorczycy…

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, bardzo dziêkujê za tê odpowiedŸ i za tê inicjatywê, któr¹ podjêliœcie na Warmii i Mazurach. Myœlê, ¿e ten program pilota¿owy
siê powiedzie. Ale pyta³em pana ministra o uzgodnienia z pracodawcami. Ja spotka³em siê z negatywn¹ opini¹ przedsiêbiorców dotycz¹c¹ tej ustawy i dlatego pytam pana ministra, czy dogadaliœcie siê na tyle, ¿e ostatecznie ta opinia by³a pozytywna.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Tak, Panie Senatorze. Tak jak podkreœla³em na
wstêpie, pracodawcy byli w pe³ni reprezentowani
w zespole, który przygotowywa³ te zmiany. Chyba
najbardziej intensywna wspó³praca by³a ze
Zwi¹zkiem Rzemios³a Polskiego. Nie ukrywam,
podczas prac tego zespo³u by³ trudny moment, ale
uzyskaliœmy konsensus i podpisaliœmy porozumienie w tej kwestii, a zaproponowane zmiany zosta³y w pe³ni zaakceptowane przez Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego.
Je¿eli chodzi o egzaminy eksternistyczne –
przepraszam, ale nie wyczu³em, ¿e we wczeœniejszym pytaniu pana senatora chodzi w³aœnie o tê
kwestiê – to muszê podkreœliæ, ¿e w 2007 r., za
czasów pana ministra Giertycha, przyjêto zasadê,
i chyba s³uszn¹, ¿e eksternistycznie potwierdzamy poziom wykszta³cenia ogólnego, podstawowego, gimnazjalnego, œredniego, a zawody nale¿y
potwierdzaæ w systemie egzaminów zewnêtrznych. Wynika to równie¿ z tego, ¿e Najwy¿sza Izba
Kontroli zarzuci³a organizatorom egzaminów eksternistycznych w obszarze kszta³cenia zawodowego nadu¿ycia w tej kwestii i w zwi¹zku z tym
przywrócono pierwotn¹ zasadê, ¿e w systemie
kszta³cenia eksternistycznego potwierdzamy wiedzê ogóln¹, poziom wykszta³cenia ogólnego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Przepraszam pana senatora Szaleñca, którego
pominê³am. bardzo proszê, pan senator zacznie,
a nastêpnie uzupe³ni¹ pytania pan senator Banaœ i pan senator Konopka. Bardzo proszê, je¿eli
macie pañstwo jeszcze pytania, to proszê siê
zg³aszaæ.
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chników kosztem miêdzy innymi wprowadzenia
liceów profilowanych, które teraz likwidujemy, bo
kompletnie siê nie sprawdzi³y. I po drodze zniszczono infrastrukturê, je¿eli chodzi o te szko³y œrednie, technika. Mamy przestarza³e pracownie albo ich w ogóle nie ma. W wielu dyskusjach przy
okazji wizyt pani minister poruszaliœmy ten temat
i s³yszeliœmy zapewnienia, ¿e jest wiele œrodków
z Unii Europejskiej, które mog¹ byæ albo bêd¹
przeznaczone w³aœnie na odbudowê tych pracowni. Czy rzeczywiœcie coœ jest robione w tym kierunku? Czy rzeczywiœcie jest szansa, ¿e te pieni¹dze zostan¹ przeznaczone, w myœl tej nowelizacji ustawy, równie¿ na wzmocnienie szkolnictwa zawodowego? Bo jestem przekonany, ¿e jego
sytuacja rzeczywiœcie powinna ulec poprawie.
Drugie pytanie. Wspomnia³ pan, ¿e jest ma³a zdawalnoœæ w technikach, je¿eli chodzi o egzamin zawodowy. Kto wie, czy nie jest to spowodowane tym, ¿e
w technikum w jednym roku, w czwartym roku zdaje
siê i maturê, i ten egzamin. I po³¹czenie tych dwóch
egzaminów czêsto powoduje, ¿e uczniowie staj¹
przed dylematem, na co postawiæ, ¿e tak powiem.
Oczywiœcie powinni siê uczyæ przez cztery lata, a nie
w ostatnim momencie, ale czêsto w³aœnie bywa tak,
¿e koncentruj¹ siê na jednym egzaminie i rzeczywiœcie czêœciej wybieraj¹ maturê ni¿ przedmioty zawodowe… ni¿ w³aœnie ten egzamin zawodowy. I byæ mo¿e tutaj jakaœ zmiana podstawy programowej, która
skupi³aby te przedmioty ogólne w czwartej klasie
i pozwala³aby zdobyæ tytu³ technika w trzeciej klasie,
spowodowa³aby, ¿e ta zdawalnoœæ by³aby wiêksza
i poprawi³aby siê sytuacja w tym zakresie.
I jeszcze takie trzecie, techniczne pytanie, bo
mimo ¿e pracowa³em z t¹ ustaw¹, nie doczyta³em. Jaki okres musi przepracowaæ jeszcze na
kursach kwalifikacyjnych absolwent na przyk³ad liceum ogólnokszta³c¹cego, który na tych
kursach bêdzie chcia³ zdobyæ tytu³ technika.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Senator Zbigniew Szaleniec:
Na pocz¹tek taka krótka informacja dla pana
senatora Gorczycy i dla pana ministra. W powiecie bêdziñskim, z którego ja siê wywodzê, s¹ akurat dwie szko³y, które maj¹ kierunki „hotelarz”,
„ma³a gastronomia”, „gastronomia”, i ciesz¹ siê
one ogromnym zainteresowaniem. Ale mamy ju¿
spor¹ nadwy¿kê, tak ¿e jakby co, to proszê siêgn¹æ po kadry w innym regionie.
Ale mam pytanie. Mianowicie, Panie Ministrze,
bardzo dobrze, ¿e ta ustawa… Nie wiem, czy ona
jest idealna, bo w dosyæ szybkim tempie j¹ przyjmujemy, ale myœlê, ¿e ten stan, który by³, na pewno by³ z³y i nale¿a³o dokonaæ tutaj zmian. Wiele
z³ego w ostatnich latach czy w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat dzia³o siê w szkolnictwie zawodowym.
Polikwidowano wiele szkó³ zawodowych, wiele te-

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, bardzo proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Pan senator Szaleniec bardzo trafnie uj¹³ wiele
problemów, które ja te¿ chcia³em poruszyæ. Do tego zestawu pytañ pana senatora do³o¿y³bym na
pocz¹tek pewn¹ uwagê ogóln¹ dotycz¹c¹ sytuacji
przed chwil¹ omawianej przez pana ministra
zwi¹zanej z funkcjonowaniem szkó³ zawodowych
w województwie, z którego pan siê wywodzi. Powstaj¹ w zwi¹zku z tym pewne pytania. Jaka w takim razie jest rola kuratoriów? Czy w tym procesie
kuratoria to powinny byæ pewne wiod¹ce mo¿e
nie tyle organy w rozumieniu prawa administracyjnego, ile s³u¿by, które obserwuj¹ miêdzy inny-
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mi rynek pracy i potem potrafi¹ te obserwacje
prze³o¿yæ na organy prowadz¹ce szko³y? Czy te¿
mo¿e w³aœnie powinno siê zaniechaæ generalnie
utrzymywania tej wtedy zbêdnej administracji
i zupe³nie inaczej postawiæ zadania przed organami prowadz¹cymi, chocia¿by przed urzêdami
marsza³kowskimi, bo pan wspomnia³ o tym, ¿e to
dzia³o siê na obszarze dzia³ania urzêdu marsza³kowskiego? To taka uwaga generalna.
Jeszcze pytanie… Ale przed pytaniem te¿ wyra¿ê
swoj¹… czy te¿ podzielê te wypowiedzi o tym, i¿ niepubliczne szko³y zawodowe w tym dotychczasowym
systemie potwierdzania ró¿nych kwalifikacji i zdobywania pewnych mo¿liwoœci zawodowych, nie
chcê generalizowaæ, ale niestety dzia³a³y w sposób
niekonkurencyjny w porównaniu z ofert¹ publiczn¹. Bo ja znam wiele takich przyk³adów szkó³ zawodowych, które stawiaj¹ pewne wymagania, które
zniechêcaj¹ m³odzie¿, gdy¿ m³odzie¿ jest pragmatyczna i mówi: ja po ten sam papier pójdê gdzie indziej, bo tam ode mnie nie wymagaj¹, tam wymagaj¹ tylko, ¿ebym tam siê przepisa³, bo wtedy otrzymaj¹ subwencjê oœwiatow¹, wobec czego ja mam ten
papier za³atwiony. I chcia³bym zapytaæ, czy w³aœnie
ten mechanizm finansowania polegaj¹cy na wyodrêbnieniu egzaminu na zewn¹trz bêdzie jakby czystszy, ¿eby rzeczywiœcie nie by³o tak, jak pan minister mówi³, ¿e teraz ta konkurencja ze strony niepublicznych szkó³ zawodowych jest po prostu
fa³szywa, bo nie daj¹ nic oprócz tylko i wy³¹cznie
z³udnego poczucia, ¿e ma siê dokument.
I teraz koñcz¹c…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: A pytanie?)
…pytaniem, ju¿ w³aœnie œciœle zwi¹zanym
z projektem ustawy – jednoczeœnie dziêkujê panu
ministrowi, który rzeczywiœcie precyzyjnie przedstawi³ te œcie¿ki, dziêki czemu jest to dla mnie jasne, zapytam tak: czyli subwencja oœwiatowa bêdzie redystrybuowana na kursy zawodowe, które
bêd¹ prowadzi³y szko³y, co jest oczywiste, ale równie¿ bêd¹ prowadzi³y je powiatowe urzêdy pracy
i bêd¹ prowadzili je te¿ pracodawcy? Bo ja z tego
pañskiego wywodu zrozumia³em, ¿e te kursy zawodowe mog¹ prowadziæ te trzy organy – dla uproszczenia tak je okreœlmy. Je¿eli jest inaczej, to
bym poprosi³ pana ministra o wyt³umaczenie,
z tym ¿e przy generalnym za³o¿eniu, co siê dzieje
z subwencj¹ oœwiatow¹, czy ona pozostaje jakby
w tym samym… czy ona p³ynie do tego samego zestawu beneficjentów, który by³ do tej pory, czy te¿
w zwi¹zku z tymi ró¿nymi mo¿liwoœciami rozszerza siê na inne instytucje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka zamyka ten cykl pytañ.
Tak, tak, pan mówi³…

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym zapytaæ pana ministra – gdy¿
pan minister pochyli³ siê tutaj nad spraw¹ zachêt dla pracodawców, zachêt dla szkó³ – a jakie
bêd¹ zachêty dla tego ucznia? Bo to miêdzy innymi zachêty w postaci stypendiów unijnych zniszczy³y to szkolnictwo zawodowe, poniewa¿ tam
by³ taki zapis, ¿e stypendium unijne nale¿y siê…
czy mo¿e otrzymaæ uczeñ w szkole ponadgimnazjalnej, która koñczy siê matur¹. I to miêdzy innymi zniszczy³o to szkolnictwo zawodowe. Teraz
mo¿emy mówiæ o ró¿nych projektach, zachêtach
dla przedsiêbiorców, dla pracodawców, ale je¿eli
nie bêdzie zachêty dla tego ucznia, to nie bêdzie
szko³y. A dlaczego? Bo po prostu nie stworzy siê
kierunek, nie bêdzie tej klasy, a wiêc to wszystko
pójdzie na marne. Musi byæ jakaœ zachêta dla ucznia…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie.)
…¿eby on zechcia³ pójœæ do tej szko³y zawodowej i uczyæ siê w danym kierunku, ju¿ ja nie mówiê, w jakim.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie dotyczy zachêt dla uczniów, tak?)
Tak.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bardzo…)
Ale, Pani Marsza³ek, chcia³bym podzieliæ siê jeszcze jedn¹ tak¹ refleksj¹. Pan minister tu mówi³
równie¿ o doradcach zawodowych. Ja akurat nawet dzisiaj jecha³em z osob¹, która zg³osi³a siê do
takiego doradcy zawodowego i przejecha³a w jedn¹ stronê 30 km, w drug¹ oczywiœcie te¿, bo musia³a wróciæ, a doradca zawodowy poœwiêci³ tej
osobie piêæ minut. Myœlê, ¿e to nie jest ¿adna zachêta. Po prostu proszê zwróciæ na to uwagê, bo to
jest akurat fakt. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze. Mam nadziejê,
¿e powoli ju¿ koñczymy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pani Marsza³ek!
Mo¿e zacznê od ostatniego pytania, je¿eli mogê,
dotycz¹cego zachêt dla pracodawców. Panie Senatorze, rzeczywiœcie by³o tak, jak pan senator
mówi³. By³y swego czasu stypendia, które preferowa³y czy w³aœciwie by³y skierowane do uczniów,
którzy po gimnazjum… absolwentów gimnazjum,
którzy podejmowali naukê w szko³ach koñcz¹cych siê matur¹. I to by³o demobilizuj¹ce dla
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absolwentów gimnazjum, bo nawet ci m³odzi ludzie, którzy reprezentowali, ¿e tak powiem, œredni
poziom wiedzy, wybierali technika, a w³aœciwie to
technika czy licea, bo byli mobilizowani przez rodziców g³ównie po to, ¿eby to Ÿród³o finansowania
by³o dodatkowym wsparciem te¿ i dla rodziny. Na
szczêœcie ten system stypendiów ju¿ jakby wygas³
i nie musimy siê tego obawiaæ.
Je¿eli chodzi o kwestiê doradców zawodowych,
to my dostrzegamy potrzebê utworzenia systemu
wspieraj¹cego ucznia i rodzica. Dlatego w³aœnie
mówiê o tym, ¿eby po przeanalizowaniu pewnych
koncepcji, które chcemy pilota¿owo jakby zweryfikowaæ, zwi¹zanych z tym projektem pilota¿owym na Warmii i Mazurach, ten system wprowadziæ w kraju. Mamy œwiadomoœæ, ¿e nasz krajowy
oœrodek kszta³cenia zawodowego i ustawicznego
na przestrzeni kilku, kilkunastu lat wykszta³ci³
dobrych, przygotowanych nauczycieli doradztwa
zawodowego, a samorz¹dy musz¹ na ten cel wyasygnowaæ œrodki, aby w³aœnie zatrudniæ doradcê
zawodowego. Wczeœniej by³y projekty wspierane
z bud¿etu pañstwa, chodzi na przyk³ad o ten
SzOK, szkolny oœrodek kariery zawodowej, w którym w³aœnie pracowali doradcy zawodowi.
Ta sytuacja, któr¹ opisa³ pan senator, wynika
ze z³ej organizacji pracy na poziomie powiatu, na
poziomie województwa. To jakby system
kszta³cenia, system pañstwa… Minister edukacji nie ma wp³ywu na tê sytuacjê. Wiêc je¿eli to
siê dzia³o w okreœlonym regionie, w okreœlonym
powiecie, to warto o tym powiadomiæ w³aœnie
starostê powiatu.
Pan senator Szaleniec spyta³ o… Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora, chcê podkreœliæ, ¿e
rzeczywiœcie procedowanie jest szybkie. Ale pracowaliœmy nad tym wcale nie tak szybko, bo dwa
i pó³ roku, tak ¿e spokojnie element po elemencie
to analizowaliœmy.
Na pocz¹tku by³ te¿ taki pomys³, ¿ebyœmy ¿ywcem przyjêli niemiecki dualny system kszta³cenia, który jest bardzo podatny na koniunkturê na
rynku pracy, bo wtedy, kiedy jest wzrost gospodarczy, firmy, zak³ady pracy, przedsiêbiorcy otwieraj¹ siê na kszta³cenie zawodowe, a wtedy, kiedy jest dekoniunktura, wszyscy natychmiast siê
wycofuj¹. My jakby po³¹czyliœmy te systemy. Jest
system szkolny, który opisa³em, i jednoczeœnie
jest ten system rynkowy, to znaczy mo¿e nie tyle
rynkowy, ile powi¹zany z rynkiem pracy, system,
który mo¿e byæ wspierany przez pracodawców.
Rzeczywiœcie infrastruktura bazowa z zakresu
kszta³cenia zawodowego, warsztaty szkolne…
One podupad³y na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Te¿ dostrzegamy przestarza³¹ bazê. Przypomnê, ¿e w latach 2006–2008 ponad 500 milionów z³ przeznaczyliœmy na doposa¿enie szkó³ zawodowych. Powsta³y nowoczesne centra
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kszta³cenia zawodowego, nowoczesne centra egzaminów zawodowych. One nadal funkcjonuj¹.
Dostrzegamy te¿ potrzebê jakby dalszego finansowania.
Ze œrodków unijnych, jeœli dobrze pamiêtam –
i tutaj spogl¹dam na pana dyrektora Falkowskiego – ponad 2,5 miliarda z³… W bud¿etach sejmików naszych województw ze œrodków unijnych
zabezpieczone zosta³y œrodki. Œrodki te, tak jak
w województwie warmiñsko-mazurskim… a w³aœciwie we wszystkich województwach zosta³y nieŸle wykorzystane. Ja bym powiedzia³, ¿e w dziewiêædziesiêciu kilku procentach zosta³y wykorzystane na odnowienie bazy dydaktycznej, dosprzêtowienie, wprowadzenie nowych technologii, ale
te¿ na doskonalenie nauczycieli.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich
projektach konkursowych ponad 300 milionów z³
przeznaczy³o na doskonalenie kadry zawodowej.
I zajêliœmy siê dwoma obszarami. Pierwszy to organizowanie praktyk zawodowych, doskonal¹cych dla nauczycieli zajmuj¹cych siê praktyczn¹ nauk¹ zawodu w nowoczesnych zak³adach,
w których s¹ nowoczesne systemy zarz¹dzania,
wprowadzane s¹ nowoczesne technologie. Jednoczeœnie drugi obszar form doskonal¹cych dedykowany by³ absolwentom szkó³ wy¿szych technicznych, tak ¿eby nabywali uprawnienia pedagogiczne, które pozwala³yby im wchodziæ do edukacji
zawodowej.
Jednoczeœnie w 2009 r. wprowadziliœmy mechanizm – on jest zapisany w ustawie o systemie
oœwiaty – który umo¿liwia dyrektorowi szko³y zawodowej zatrudnienie w szkole zawodowej specjalisty z rynku pracy. Tu nie okreœlamy poziomu
wykszta³cenia, liczy siê jego fachowoœæ, a jego wynagrodzenie jest na poziomie wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. To te¿ jest jakby odpowiedŸ na zapotrzebowanie zg³aszane przez pracodawców, ale równie¿ i przez dyrektorów szkó³ zawodowych.
Zdawalnoœæ na kursach… Tu pan senator w³aœnie pyta³, jak d³ugo musi pracowaæ absolwent
w zasadniczej szkole zawodowej…
(Senator Zbigniew Szaleniec: Panie Ministrze,
pan nie odpowiedzia³ na moje pytanie, mo¿e je
przypomnê. Mianowicie chodzi o to skupienie egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego
w czwartej klasie technikum, które obni¿a zdawalnoœæ. I jak d³ugo trzeba siê uczyæ po liceum
ogólnokszta³c¹cym w technikum… to znaczy na
kursach, ¿eby uzyskaæ tytu³ technika?)
Rzeczywiœcie, ja w pe³ni siê zgadzam z panem
senatorem, ¿e skumulowanie tych dwóch wa¿nych egzaminów na finale nauki, w czwartej klasie technikum nie jest ³atwe dla absolwenta.
I trzeba powiedzieæ, ¿e szko³a zawodowa jest trudniejsz¹ szko³¹, bo tu trzeba zdobyæ te dwie umiejêtnoœci i zdaæ, potwierdziæ jeszcze zdobycie tych
dwóch umiejêtnoœci. Rozwa¿aliœmy tê koncepcjê.
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My zauwa¿yliœmy oczywiœcie to, ¿e ta kumulacja
nastêpuje. By³ projekt roz³¹czenia tych egzaminów. By³o pytanie, czy w trzeciej klasie egzamin
maturalny, czy w trzeciej klasie egzamin zawodowy. I odpowiedzi¹ na to pytanie jest w³aœnie ten
nowy system, w którym mówimy: potwierdzamy
obowi¹zkowo umiejêtnoœci zawodowe w cyklu
kszta³cenia. Chcielibyœmy, ¿eby do 2012 r. ten
model zafunkcjonowa³. Czyli potwierdzamy te
umiejêtnoœci, poszczególne kwalifikacje, a jednoczeœnie absolwent przygotowuje siê… To szko³a
zdecyduje, kiedy bêdzie potwierdzenie tych kwalifikacji, my tego nie narzucamy. W podstawie programowej jest okreœlona liczba godzin, a dyrektor
szko³y z rad¹ pedagogiczn¹ to sobie okreœli. To
wszystko jest elastyczne, rada pedagogiczna i dyrektor maj¹ prawo dowolnie sobie konstruowaæ tê
organizacjê pracy.
Nie przewidujemy takich sesji, tego, ¿e w okreœlonym czasie w ca³ej Polsce jest sesja egzaminacyjna. Przewidujemy, ¿e bêd¹ trzy takie terminy,
¿e powiedzmy, w tym miesi¹cu odbywaj¹ siê egzaminy z pierwszej kwalifikacji, ale którego dnia to
bêdzie, to szko³y to sobie zdecyduj¹. W ró¿nych
regionach Polski mo¿e byæ po prostu ró¿nie.
Jak d³ugo musi pracowaæ absolwent zasadniczej szko³y zawodowej, aby nabyæ tytu³ technika?
Po skoñczeniu zasadniczej szko³y zawodowej od
nastêpnego roku szkolnego absolwent mo¿e podj¹æ ju¿ naukê w liceum dla doros³ych. Bo musi
spe³niæ dwa kryteria…
(Senator Zbigniew Szaleniec: Mnie chodzi³o o liceum ogólnokszta³c¹ce. Jeœli chodzi o szko³y zasadnicze, to wszystko rozumiem, ale jak jest po liceum.)
Po liceum, tak? Bardzo dziêkujê.
Po liceum ogólnokszta³c¹cym absolwent mo¿e
zacz¹æ realizowaæ przygotowanie czy realizowaæ
poszczególne kwalifikacje zawodowe. Wybiera sobie zawód i mówi: chcê byæ technikiem w okreœlonym zawodzie. Stwierdza, ¿e w tym zawodzie s¹
trzy kwalifikacje, które musi potwierdziæ. Zazwyczaj w zawodach technikalnych s¹ trzy kwalifikacje. Musi zapisaæ siê na kurs i potwierdziæ te kwalifikacje egzaminem zewnêtrznym. Kurs z jednej
kwalifikacji trwa mniej wiêcej szeœæ, siedem miesiêcy. Mo¿e równolegle realizowaæ, je¿eli jest zdolny, dwie kwalifikacje. Czyli w ci¹gu roku, pó³tora
roku jest w stanie ukoñczyæ dwie kwalifikacje…
przepraszam, trzy kwalifikacje, które s¹ w zawodzie. Wykszta³cenie œrednie ju¿ ma, bo ukoñczy³
liceum, i automatycznie otrzyma tytu³ technika.
Rola kuratorów i kuratoriów, o któr¹ pan senator pyta³. Ja powiem krótko. Kurator jest i bêdzie
stra¿nikiem jakoœci edukacji. Niezale¿nie od tego,
czy chodzi o szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce, czy zawodowe, chcemy, ¿eby ta rola kuratora siê nie
zmieni³a. Ona mo¿e byæ inaczej modelowana. Bo

jest pomys³, i pañstwo senatorowie znacie ten pomys³, ¿eby zintegrowaæ w³aœnie odpowiedzialnoœæ
za jakoœæ kszta³cenia i za egzaminy zawodowe na
poziomie kuratora czy w nowym systemie, który
w zwi¹zku z t¹ wczeœniejsz¹ ustaw¹, tym projektem, który nie wszed³ w ¿ycie, omawialiœmy.
Wydaje nam siê, ¿e – to jest taka moja bardziej
osobista wypowiedŸ – kurator w systemie szkolnictwa polskiego, to pojêcie „kurator” ma swoje odniesienie. Jest to zdefiniowane pojêcie, gdy mówimy o kuratorze, wiemy, kto to jest. Na pewno jest
to stra¿nik edukacji, jest to osoba, która czuwa
nad edukacj¹ w danym regionie. Ale to do pañstwa pos³ów i senatorów bêdzie nale¿a³a decyzja,
czy bêdzie to ten nowy system, który proponowaliœmy, czyli polegaj¹cy na wyprowadzeniu czêœci
zadañ od kuratora i pozostawieniu tych zadañ
zwi¹zanych ze sprawami socjalnymi uczniów
u wojewody, czy te¿ bêdzie pozostawiony system
zbli¿ony do tego, który jest teraz, a wiêc pod egid¹
kuratora prowadzony bêdzie ten nadzór pedagogiczny.
Jak p³acimy w szko³ach niepublicznych? System jest bardzo podobny do tego, który jest teraz.
Bêdzie naliczana subwencja dla organu prowadz¹cego i kursy zawodowe, które bêd¹ prowadzone… Mo¿e najpierw, bo pan senator to poruszy³…
Kto prowadzi kursy zawodowe? Kursy zawodowe
prowadz¹ szko³y zawodowe lub placówki wymienione w ustawie… ja teraz nie potrafiê… ale miêdzy innymi Ochotnicze Hufce Pracy tam wymieniliœmy…
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale wspomnia³ pan
minister, ¿e równie¿ pracodawcy mog¹ byæ.)
A to chodzi tu o to, kto rekrutuje na ten kurs.
Na kurs mo¿e rekrutowaæ pracodawca, czyli…
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale musi siê zg³osiæ
do…)
Tak, zg³asza siê do placówki czy szko³y, która
ten kurs realizuje. Szko³y, które maj¹ bazê, maj¹
kadrê…
(Senator Grzegorz Banaœ: A subwencja pozostaje taka, jak jest.)
Subwencja pozostaje taka, jaka jest. Je¿eli chodzi o szko³y niepubliczne, to dotychczas wygl¹da³o
to w ten sposób, ¿e na dzieñ 30 wrzeœnia szko³a
niepubliczna wykazywa³a, i¿ ma stu s³uchaczy
i bud¿et pañstwa p³aci³ na tê setkê. Ale po trzech
latach czy po dwóch w szkole policealnej okazywa³o siê, ¿e zostawa³o ich dwudziestu, do egzaminu
przystêpowa³o piêciu, a zdawa³o dwóch. Przez dwa
czy trzy lata p³aciliœmy ogromne pieni¹dze, a efekt
by³ mizerny. A teraz mówimy tak: nas nie interesuje nabór do tej szko³y, nas interesuje to, ile osób j¹
ukoñczy i zda egzamin zawodowy. I za tych, w przypadku których okrêgowa komisja egzaminacyjna
potwierdzi, ¿e zdali, bud¿et pañstwa zap³aci nie
50% tego, co p³acimy na jednego ucznia w szkole
publicznej, tylko zap³acimy 100%, czyli dok³adnie
tyle samo, co za ucznia w szkole publicznej. Je-
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dnak zap³acimy wtedy za jakoœæ i efektywnoœæ tego
kszta³cenia zawodowego.
(Senator Ryszard Bender: Efektywnoœæ, ale czy
jakoœæ? To jest problem.)
Jakoœæ, Panie Senatorze, te¿ musi byæ, bo jest
to egzamin zewnêtrzny, zdawany przed komisj¹
pañstwow¹. Je¿eli nie bêdzie sz³a za tym jakoœæ,
to po prostu nie bêdzie efektu.
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panowie Senatorowie! Bardzo proszê pozwoliæ
odpowiedzieæ panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: I tak ju¿ wyczerpa³em temat, Pani Marsza³ek…)
Przypominam, ¿e ju¿ bardzo d³ugo trzymamy
go na mównicy.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujemy.)
Czy pan senator Wojciechowski…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Do protoko³u.)
I pan senator Konopka, tak?
(G³os z sali: Nie, nie, ju¿ nie.)
Bardzo proszê o uzupe³nienie…
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo krótkie pytanie dotycz¹ce nauczycieli,
o których pan mówi³. W szkolnictwie zawodowym
bardzo wa¿ny jest dla nauczycieli kontakt z zawodem. Sam by³em nauczycielem w takiej szkole
i wiem, ¿e po czterech latach moje umiejêtnoœci
w tym zawodzie, którego uczy³em, by³y znacznie
ni¿sze ni¿ wtedy, kiedy zaczyna³em. I nie by³em
w stanie tego uzupe³niæ na ¿adnych kursach, bo
to mo¿e zapewniæ tylko bezpoœredni kontakt z zawodem. Czy w tym zakresie… Chodzi o to, aby
w szko³ach zawodowych uczy³o wiêcej ludzi, którzy maj¹ bezpoœredni kontakt z zawodem, zamiast takich nauczycieli, którzy s¹ odseparowani
od zawodu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy mogê zamkn¹æ listê pytaj¹cych?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak, oczywiœcie.)
Bardzo dobrze.
Czyli teraz pan senator Konopka.
I koñczymy pytania.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Bêdzie bardzo, bardzo króciutko.
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Panie Ministrze, moje pierwsze pytanie dotyczy³o w zasadzie zachêt dla ucznia, który decyduje
siê na szko³ê zawodow¹. Podkreœlam: je¿eli nie
bêdzie tych uczniów, nie bêdzie szkolnictwa zawodowego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, gdzie tu jest pytanie?
(Senator Marek Konopka: Pytam o zachêty dla
ucznia, który decyduje siê…)
(G³os z sali: Czy bêd¹ zachêty dla ucznia…)
Aha, czy bêd¹ zachêty dla ucznia.
(Senator Marek Konopka: Jakie bêd¹ te zachêty?)
(G³os z sali: Bêd¹ zdjêcia nauczycieli.)
Proszê odpowiedzieæ, ¿e bêd¹ zachêty.
(G³os z sali: Bêdzie m³oda kadra…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Panie Senatorze, absolwent gimnazjum to jest
nieg³upi cz³owiek. On ju¿ siê orientuje, ¿e zarz¹dzanie, marketing i jeszcze parê innych kierunków studiów humanistycznych nie daje mu dzisiaj
¿adnej szansy na rynku pracy. Z kolei wykszta³cenie zawodowe, jakie ma na przyk³ad ten, ¿e tak powiem, medialny hydraulik, a tak¿e parê innych zawodów… Zreszt¹ obserwujemy dzisiaj boom
w drogownictwie, w budownictwie. Bo wszystko to
powoduje, ¿e absolwenci gimnazjów coraz chêtniej… Ja pañstwu podawa³em te statystyki; wynika z nich, ¿e 55% absolwentów gimnazjum zaczyna dzisiaj widzieæ w szkolnictwie zawodowym swoj¹ dalsz¹ karierê i edukacyjn¹, i zawodow¹. I to jest
w³aœnie ten system. To rynek pracy, to, czy mo¿na
dobrze zarobiæ, bêd¹ weryfikowa³y ten system zachêt. Je¿eli pan myœli o jakichœ formach stypendialnych czy o innych formach zachêt, to te formy
stosuj¹ pracodawcy. Poszczególne bran¿e zachêcaj¹ do kszta³cenia siê na przyk³ad w³aœnie w bran¿y budowlanej albo w bran¿y gastronomicznej. Te
bran¿e, które, ¿e tak powiem, maj¹ g³ód pracownika, bêd¹ stosowa³y systemy zachêt, bêd¹ je wdra¿aæ.
A je¿eli chodzi o nauczyciela, Panie Senatorze,
to wspomnia³em o tym, ¿e mamy projekty konkursowe, nadal realizowane. Dziêki nim doskonalimy nauczycieli zawodu poprzez kontakt z rzeczywistym, konkretnym, realnym rynkiem pracy.
Ale wspomnia³em te¿ o tym, ¿e dzisiejsza ustawa
o systemie oœwiaty umo¿liwia zatrudnianie fachowców w szko³ach. I nie ma tu znaczenia wykszta³cenie, tylko fachowoœæ. Dyrektor szko³y
w porozumieniu z organem prowadz¹cym ma prawo zatrudniæ i wynagrodziæ fachowca tak jak nauczyciela dyplomowanego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wittbrodta.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: A przygotowuje
siê?)
Na razie nikt siê nie przygotowuje. Mam nadziejê, ¿e pan senator Bisztyga siê nie przygotowuje.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na pewno z³o¿ê
do protoko³u…)

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Zacznê mo¿e od tego, ¿e powiem: dobrze siê
sta³o, ¿e to, co dotyczy kszta³cenia zawodowego,
zosta³o wy³¹czone z tego du¿ego pakietu po to, ¿eby szybciej mog³o wejœæ w ¿ycie. Myœlê, ¿e jest to
niezwykle potrzebne, zreszt¹ nie tylko z punktu
widzenia tego, co dzieje siê w Polsce, ale te¿ tego,
co dzieje siê w otoczeniu Polski. Widzimy, co siê
sta³o w Niemczech. Te zachêty, o które pyta³ pan
senator Konopka, s¹ stosowane po stronie niemieckiej. A s¹ to zachêty skierowane do naszej
m³odzie¿y po to, ¿eby wyje¿d¿a³a do Niemiec, tam
pobiera³a nauki i tam pracowa³a, bo pewne zawody s¹ niezwykle potrzebne. Dobrze siê równie¿
sta³o, ¿e te proponowane rozwi¹zania s¹ elastyczne, mocno zakorzenione w potrzebach i ¿e stawia
siê na jakoœæ. To jest wa¿ne. Mówiliœmy kiedyœ, ¿e
Niemcy maj¹ dobry system edukacji. Ale teraz siê
okazuje, ¿e brakuje im informatyków, ¿e brakuje
innych specjalistów. Byæ mo¿e tam by³y zbyt sztywne, byæ mo¿e zbyt mocno szkolne, jak pan minister to nazwa³… Je¿eli chce siê dzia³aæ efektywnie, to dobre powi¹zania z rynkiem pracy s¹ niezwykle konieczne.
Dla mnie niezwykle wa¿ne jest równie¿ to, ¿e te
elementy, które widaæ, kiedy siê czyta komunikaty Komisji Europejskiej, które s¹ tam zawarte, tutaj znajduj¹ swoje rozwi¹zanie. A tam siê mówi
o centrach kszta³cenia zawodowego. Czyli istotne
jest to, ¿eby to przygotowanie do konkretnego zawodu odbywa³o siê na bazie wiedzy w miarê ogólnej, podstawowej. I ¿eby rzeczywiœcie wielokrotnie mo¿na by³o te kompetencje zmieniaæ i przystosowywaæ do rynku pracy; mówi siê nawet, ¿e
byæ mo¿e piêæ do oœmiu razy w ¿yciu zawodowym.
Ale wtedy ta baza wiedzy podstawowej musi byæ

doœæ dobra, musi byæ doœæ dobrze umocowana,
bo inaczej zdolnoœci do przystosowania siê do
tych ró¿nych zawodów nie by³yby ju¿ takie dobre.
Proszê pañstwa, ja na to patrzê w taki sposób.
System edukacji w³aœciwie zawsze bazuje na
trzech filarach. I o tym siê mówi w Unii Europejskiej, w krajach OECD. A jakie to s¹ filary? Pierwszy to jest okreœlanie kompetencji, drugi to ich
monitorowanie, a trzeci to certyfikowanie. Co do
tego, co siê dzieje pomiêdzy, tego, jak siê zdobywa
kwalifikacje, to w³aœciwie jest wszystko jedno, bo
przecie¿ mo¿emy nawet zdobyæ tak zwane komputerowe prawo jazdy. Mo¿na sobie czytaæ ró¿nego rodzaju programy komputerowe, mo¿na odpowiadaæ na pytania i monitorowaæ siebie w ten sposób, ale nie wiem, czy chcia³bym spotkaæ takiego
kierowcê, który na tym poprzesta³. Wobec tego
musi byæ certyfikacja po³¹czona ze sprawdzianem zewnêtrznym, a o tym tutaj jest mowa. I myœlê, ¿e to jest w tym proponowanym pakiecie. I dlatego te¿ zas³uguje na pochwa³ê.
Jeszcze ta sprawa, o której mówi³ pan minister –
doradztwo. W komunikatach Komisji Europejskiej
zawsze jest mowa o centrach kszta³cenia, elastycznych, dostosowuj¹cych. Mowa jest o doradztwie.
Liczê na to, ¿e tego typu rozwi¹zania spowoduj¹, ¿e
mo¿liwoœci kszta³cenia osób doros³ych bêd¹ znacznie wiêksze, ni¿ by³y do tej pory. Ja nie wiem, czy
tam s¹ potrzebne zachêty tego typu, ¿e gdy ktoœ
dostanie pieni¹dze, to pójdzie siê uczyæ. Ja
w pe³ni zgadzam siê z tym, o czym mówi³ tu pan
minister. Ktoœ chce podj¹æ pracê, wobec tego musi wiedzieæ, gdzie ta praca jest, doradca mu to
podpowie, ale on sam bêdzie decydowa³ siê na
zdobycie takich kwalifikacji, aby potem mia³ pracê. Mnie siê wydaje, ¿e z tego powodu jest coraz
wiêkszy napór na szko³y zawodowe.
Chcia³bym tu jeszcze wróciæ do jednej sprawy,
byæ mo¿e do pocz¹tku. bo tak siê sk³ada, ¿e bra³em udzia³ w reformie prowadzonej w koñcu lat
dziewiêædziesi¹tych, wtedy by³ minister Handke,
ja to potem kontynuowa³em. My byliœmy wówczas
w troszeczkê innej sytuacji. Wtedy sytuacja by³a
taka, ¿e w Polsce 2/3 spo³eczeñstwa mia³o wykszta³cenie podstawowe, zawodowe, i trzeba by³
obraæ kierunek na zwiêkszenie wiedzy ogólnej,
stawiaæ na kszta³cenie w szkole II stopnia, na poziomie maturalnym, bo to by³y jeszcze takie czasy,
kiedy zaledwie kilkanaœcie, mo¿e 20% m³odych
ludzi podejmowa³o studia wy¿sze. Prawdê mówi¹c, w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
to nawet nie mia³ kto ich podejmowaæ, bo niewiele
wiêcej osób koñczy³o szko³y œrednie matur¹.
Osi¹gnêliœmy tu wiele. Teraz mnie siê wydaje, ¿e
rzeczywiœcie… Dlatego na pocz¹tku powiedzia³em, ¿e dobrze, ¿e szybko to procedujemy, bo jest
miejsce na dopracowanie czêœci, która dotyczy
kszta³cenia zawodowego.
Na koniec powiem o jeszcze jednej sprawie. Ja
pyta³em o to, czy to zwiêkszy udzia³ osób doros-
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³ych w kszta³ceniu. Otó¿, tak jak w przypadku
wszystkich innych parametrów, je¿eli chodzi
o kszta³cenie m³odzie¿y, które s¹ formu³owane
w Unii Europejskiej, w ramach oczekiwañ europejskich, nawet tych zawartych w Strategii „Europa 2020”, a wiêc okreœlaj¹cych pewne parametry
liczbowe w perspektywie dziesiêciu lat… Niestety
jesteœmy na ostatnim miejscu, jeœli chodzi
o kszta³cenie osób doros³ych. Jeszcze piêæ lat temu dokszta³ca³o siê 4,9% osób doros³ych.
W ci¹gu tych piêæ lat ten odsetek spad³ o 0,2%,
czyli teraz wynosi on 4,7%. W Unii Europejskiej
wynosi on 9,3%, a wiêc dwukrotnie wiêcej osób
doros³ych podejmuje kszta³cenie, dostosowuje
siê do potrzeb rynku pracy. W Unii Europejskiej
mówimy o tym, ¿e w koñcu tego okresu, kiedy bêdziemy rozliczani z realizacji Strategii „Europa
2020”, powinno byæ 12,3% osób doros³ych, które
ci¹gle bêd¹ siê dokszta³ca³y. To nie jest jednorazowe zadanie. Mamy tutaj wiele do zrobienia, powinniœmy trzykrotnie zwiêkszyæ liczbê doros³ych,
którzy siê kszta³c¹.
W Unii Europejskiej, w krajach OECD stosowane s¹ ró¿nego rodzaju mechanizmy. My mówimy o sposobie finansowania oœwiaty, o subwencji, o dotacji, a tam jest ju¿ rozwi¹zane to,
jak finansowaæ edukacjê doros³ych. My liczyliœmy na to, ¿e tego zadania podejm¹ siê firmy,
tymczasem one nie zawsze chc¹ albo nie zawsze
mog¹. To musi byæ rozwi¹zanie systemowe. Ja
obawiam siê tego, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat my byæ mo¿e osi¹gniemy dzisiejszy poziom unijny, ale osi¹gniêcie celu Unii wskazanego w Strategii „Europa 2020” bêdzie niezwykle trudne.
Proszê pañstwa, popieram to, bo to jest konieczne, to jest potrzebne. Bêdê g³osowa³ za tymi rozwi¹zaniami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Tadeusz Skorupa z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*. Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Skorupa.
Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, ale pan minister nie mia³ mo¿liwoœci siê
z nimi zapoznaæ. W zwi¹zku z tym zapytam, czy
pan minister chce siê ustosunkowaæ do wypowiedzi, do wyst¹pienia.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mo¿e na posiedzeniu komisji.)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.
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Panie Ministrze, bêdzie pan mia³ mo¿liwoœæ zabrania g³osu równie¿ podczas posiedzenia komisji, bo tam zostanie przedstawiony…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: Pani Marsza³ek, to na posiedzeniu komisji.)
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê jeszcze raz, Panie Ministrze, dziêkujê
wszystkim pañstwu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1311,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1311A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora W³adys³awa Dajczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ w imieniu Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawiæ sprawozdanie z prac komisji
o rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Na pocz¹tku trzeba powiedzieæ, ¿e projekt jest
realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z marca 2011 r., który – mówi¹c w du¿ym uproszczeniu – nakaza³ regulacje prawne dotycz¹ce stypendiów oraz innych kosztów kszta³cenia s³uchaczy tej szko³y przenieœæ z rozporz¹dzenia do ustawy matki. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ bowiem, ¿e przepisy ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej s¹ niezgodne z konstytucj¹ ze
wzglêdu na fakt, ¿e ani przepis upowa¿niaj¹cy do
wydania rozporz¹dzenia, ani pozosta³e przepisy
ustawy o KSAP nie zawieraj¹ wytycznych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia, gdy¿ nie wskazywa³y one ani rozwi¹zañ, ani kryteriów, ani celów,
jakimi powinien kierowaæ siê premier, reguluj¹c
wysokoœæ, szczegó³owe zasady i tryb ustalania,
wyp³acania oraz zwrotu stypendiów oraz innych
kosztów kszta³cenia.
Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny odroczy³ utratê mocy obowi¹zuj¹cego przepisu na szeœæ miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku, dlatego wydaje siê pilne wprowadzenie tej
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ustawy w ¿ycie. Jest to niezbêdne, aby szko³a
mog³a niezak³ócenie funkcjonowaæ.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w projekcie poprawiono
przy okazji niektóre przepisy i rozwi¹zania dotychczas funkcjonuj¹ce w ustawie. Przyk³adem
jest przepis dotycz¹cy decyzji o zwrocie stypendium i innych kosztów kszta³cenia, któr¹ do tej
pory podejmowa³ premier. Choæ nie by³o to
stwierdzone expressis verbis, to by³ on tak¿e instancj¹ odwo³awcz¹ od swojej decyzji. W obecnym
kszta³cie ustawy takie decyzje podejmuje dyrektor szko³y, wydaje siê to jak najbardziej w³aœciwe,
a premier jest instancj¹ odwo³awcz¹ od decyzji
dyrektora uczelni.
Myœlê, ¿e warto wspomnieæ te¿ o tym, ¿e projekt,
który procedujemy, zawiera równie¿ rozwi¹zania,
do których Trybuna³ Konstytucyjny siê nie odniós³, chodzi mianowicie o zasady wynagradzania
pracowników szko³y, ale jest domniemanie, ¿e
gdyby Trybuna³ zaj¹³ siê t¹ spraw¹, to wyrok by³by
analogiczny do wyroku w sprawie, o której wczeœniej mówi³em. Dlatego te¿ w tej ustawie proponuje
siê zmiany zapewniaj¹ce spójnoœæ regulacji.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej pracowa³a nad ustaw¹ 2 sierpnia i w efekcie jednog³oœnie proponuje Wysokiemu Senatowi przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

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?
Bardzo proszê, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, bardzo krótkie pytanie. Kiedy
zosta³a podjêta ta felerna ustawa? Czy móg³by
pan przywo³aæ termin? Pytam o ustawê, któr¹ dzisiaj naprawiamy oczywiœcie na skutek wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego.
(Senator W³adys³aw Dajczak: To znaczy chodzi
o…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przepraszam,
ale chyba nie zrozumia³am. Ta ustawa jest o KSAP
– tak zrozumia³am.)
Tak, ja wiem, ¿e ona jest o KSAP, ale Trybuna³
zakwestionowa³ poprzedni¹ ustawê o KSAP…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Tak, tak.)
…w zwi¹zku z czym my tê poprzedni¹ poprawiamy. Moje pytanie jest takie: kiedy zosta³a
uchwalona ta poprzednia?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja w tej chwili nie
odpowiem na to pytanie, mo¿e zrobi to przedstawiciel rz¹du.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Rady Ministrów.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuje prezes RCL
pan Jacek Krawczyk.
Bardzo proszê.
(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk: Pani Marsza³ek, Panie i Panowie
Senatorowie, w³aœciwie wszystkie najwa¿niejsze
kwestie, które zosta³y uregulowane w tej ustawie,
przedstawi³ pan senator sprawozdawca, wiêc nie
mam nic wiêcej do dodania.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
Zg³asza siê pan senator Bisztyga.
Potem pan senator Banaœ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcê zapytaæ o te zwolnienia z kosztów
kszta³cenia. Bardzo prosi³bym o informacjê, jak
s¹ czêste do tej pory by³y te przypadki. Czy skala
tego zjawiska jest du¿a? To pytanie pierwsze.
Drugie pytanie mo¿e trochê wychodzi poza zakres tego, ale bardzo dotyczy szko³y. Bardzo proszê o informacjê, jak wygl¹da teraz kwestia naboru i zainteresowania tym, bo kiedyœ by³o tak, ¿e
by³o dwadzieœcia osób na jedno miejsce. Czy ni¿
jest odczuwalny? I jakie s¹ losy absolwentów, czy
pañstwo je œledzicie? Czy mo¿na prosiæ o informacjê, która siê jednak wi¹¿e z t¹ ustaw¹, jaki procent tych absolwentów pracuje w administracji –
to siê wi¹¿e z poprzednim pytaniem – a jaki jest
poza administracj¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja tylko niejako powtórzê pytanie,
które zada³em panu senatorowi sprawozdawcy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicê.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadaj¹c na pytania, chcia³bym stwierdziæ,
¿e je¿eli chodzi o liczbê s³uchaczy lub absolwentów
zwolnionych z obowi¹zku zwrotu kosztów kszta³cenia, to w sumie by³o dziesiêæ takich osób, w tym piêæ
z nich zosta³o zwolnionych z przyczyn zdrowotnych.
Jest to bardzo marginalne zjawisko. I mówiê o ca³ym okresie funkcjonowania szko³y, tak wiêc naprawdê by³o bardzo niewiele takich osób.
Je¿eli chodzi o to, jakim zainteresowaniem cieszy
siê studiowanie w krajowej szkole, to nadal tymi
studiami jest spore zainteresowanie. Ostatnio by³o
ponad dziesiêæ osób chêtnych na jedno miejsce.
Jeœli zaœ chodzi o wykorzystanie kadry wykszta³conej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, to z tego, co uda³o siê ustaliæ, ponad 70%
jej absolwentów jest zatrudnianych w administracji rz¹dowej. Jeœli by³yby potrzebne jakieœ
bardziej szczegó³owe dane, jeœli bêdzie taka potrzeba, to zostanie przygotowana odpowiedŸ na
piœmie.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeœli mo¿na, to
bardzo o to proszê.)
Dobrze. Oczywiœcie taka odpowiedŸ zostanie
przygotowana.
Jeœli chodzi o sam¹ ustawê, to obecna ustawa
jest z dnia 14 czerwca 1991 r., a wiêc…
(Senator Grzegorz Banaœ: Nie by³a nowelizowana w tym zakresie.)
Nie by³a nowelizowana, tak ¿e to jest dopiero
pierwsza zmiana, wynikaj¹ca z wyroku Trybuna³u. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y zg³aszaæ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
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Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1324,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1324A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych pana senatora Marka Rockiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac po³¹czonych komisji. Od razu powiem, ¿e
komisje przyjê³y ten projekt bez ¿adnych obiekcji.
Jakie by³y powody koniecznoœci ratyfikowania
zmian w umowie pomiêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej a rz¹dem Malty? Przede wszystkim konieczne
by³o dostosowanie umowy zawartej w 1994 r. do
modelowej konwencji OECD i przepisów unijnych, które w tym czasie powsta³y. Ta umowa
jest, jak wynika z daty, jeszcze sprzed akcesji do
Unii Europejskiej. W tym czasie zmienione zosta³y przepisy w obydwu krajach. Jak s¹dzê, dodatkowym czynnikiem propozycji zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dotychczasowa
umowa zawiera klauzulê pax sparing, która
umo¿liwia uzyskanie kredytu podatkowego na
podatek, który faktycznie nie zosta³ zap³acony
z uwagi na zachêty podatkowe kierowane do inwestorów. Chodzi³o o to, ¿eby wyeliminowaæ tego
typu nieuzasadnione uszczuplenia w podatkach.
Zmiany, które zosta³y dokonane w umowie, dotycz¹ nowych definicji wielu pojêæ, w pewnym zakresie zosta³y te¿ zmienione stawki opodatkowania. Dotychczasowa umowa zawiera artyku³y dotycz¹ce, po pierwsze, podatków – których przede
wszystkim dotyczy umowa – a po drugie, ogólnych
definicji. I tu jest drobna zmiana dotycz¹ca definicji osoby, polegaj¹ca na dopisaniu trustu do wykazu tych podmiotów, które traktowane s¹ jako
osoby.
Kolejne artyku³y dotycz¹: miejsca zamieszkania, siedziby lub zak³adu – tam te¿ jest drobna zmiana, polegaj¹ca na wykreœleniu pewne-
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go akapitu – dochodów z nieruchomoœci, zysków przedsiêbiorstw, transportu miêdzynarodowego, przedsiêbiorstw powi¹zanych. Du¿a
zmiana na skutek tej nowelizacji nast¹pi³a
w artykule 9 dotycz¹cym dywidend. Podobnie
du¿a zmiana nast¹pi³a w artykule 10, który dotyczy odsetek. Zmieniono te¿ artyku³ 11 dotycz¹cy nale¿noœci licencyjnych. Artyku³ 12 dotyczy zysków ze sprzeda¿y maj¹tku. Dalej jest
mowa o: wolnych zawodach, pracy najemnej,
wynagrodzeniu dyrektorów – tu nie dokonano
¿adnych zmian – emeryturach i rentach, funkcjach publicznych, profesorach i nauczycielach, studentach i praktykantach – akurat tu
nowelizacja dotyczy tego, ¿e dotychczasowe
przepisy mówi³y na przyk³ad o stypendiach wyra¿onych w jednostkach ECU, tak wiêc widaæ,
¿e konieczna by³a nowelizacja ju¿ tylko choæby
po to, aby przejœæ na inn¹ walutê.
Dalej mamy mowê o innych dochodach, gdzie
w postanowieniu o unikaniu podwójnego opodatkowania te¿ nast¹pi³y zmiany dotycz¹ce równego traktowania, procedury wzajemnego porozumiewania siê oraz, istotny z perspektywy
nowelizacji, punkt zwi¹zany z wymian¹ informacji.
Tak jak powiedzia³em, komisje nie mia³y zastrze¿eñ i przyjê³y ten projekt bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Pan senator Górecki, proszê.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku, moje pytanie do senatora
sprawozdawcy dotyczy³o Polski i Malty, a jak wygl¹da sprawa uregulowañ w³aœnie odnoœnie do
podwójnego opodatkowania w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Pytam o to, poniewa¿ wiele instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
zwraca siê do mnie z takim problemem, ¿e ludzie,
gdy wróc¹ z pracy naukowej na wyjeŸdzie zagranicznym, zap³aciwszy podatki w Stanach, potem s¹
wzywani do p³acenia podatków tak¿e i tutaj,
w Polsce.
(Senator Marek Rocki: W Stanach? Ale to dotyczy Malty…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, zwracam uwagê, ¿e pytanie ma dotyczyæ omawianej ustawy.)
Panie Marsza³ku, proszê wybaczyæ, tak, to dotyczy Malty, ale czy w sytuacji…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: W³aœnie, Malty. To umowa miêdzy rz¹dem polskim a rz¹dem
Malty.)
Ale czy bêd¹ prowadzone prace nad podobnymi
regulacjami odnoœnie do USA i Polski?

Senator Marek Rocki:
Myœlê, ¿e to jest pytanie do rz¹du, nie do sprawozdawcy mówi¹cego o ustawie, która dotyczy
Malty.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chodzi o studentów wracaj¹cych z USA przez Maltê.)
(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, to nie mia³o nic wspólnego z t¹
ustaw¹. Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ?
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 tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Drugiego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1323,
a sprawozdanie komisji w druku 1323A.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu,
pana senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone Komisja Spraw Zagranicznych oraz
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu wnosz¹, aby
Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja
1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca
1999 r., przyj¹³ tê ustawê bez poprawek.
Przedmiotowa ustawa ma na celu wyra¿enie
przez parlament zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji wspomnianego protoko³u do wymienionej Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, okreœlanego dalej jako Drugi Protokó³.
Ten Drugi Protokó³ dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, a w polskim systemie prawnym
wrêcz w czterech ustawach, tym samym zwi¹zanie Rzeczypospolitej Polskiej jego postanowieniami powinno nast¹piæ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5
konstytucji, czyli w drodze ratyfikacji za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie.
Polska ze swoim doœwiadczeniem historycznym winna do³¹czyæ do tych pañstw, które efektywnie sprawuj¹ ochronê dóbr kultury w razie zagro¿enia konfliktami zbrojnymi równie¿ w czasach, które, jak siê wydawa³o, od konfliktów
zbrojnych bêd¹ wolne, niestety jednak wolne od
nich nie s¹. Sama Polska chroni dobra kultury na
wypadek konfliktu zbrojnego czterema ustawami: ustaw¹ z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony, gdzie uwzglêdnia siê
tak¿e wymagania ochrony wzmocnionej, o której
mówi Drugi Protokó³; ustaw¹ z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach – i tu s¹ stosowane odpowiednio art. 2 i 5 tego protoko³u; ustaw¹ z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – odpowiednio stosowanie art. 4 i 6 – oraz ustaw¹ z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia – odpowiednio
art. 5 ust. 1 pkt 4. Ponadto w Ministerstwie Obrony Narodowej prowadzone s¹ prace maj¹ce na celu przygotowanie cyfrowych map województw
z naniesionymi dobrami kultury.
Drugi Protokó³ jednoczeœnie tworzy szczególny
fundusz powierniczy, a dysponentem funduszu
ma byæ komitet ochrony dóbr kulturalnych, w razie konfliktu zbrojnego wybierany przez poszczególne pañstwa bêd¹ce stronami Drugiego Protoko³u. Œrodkami funduszu bêd¹ miêdzy innymi
dobrowolne sk³adki wp³acane przez strony. Po³o-
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wa sk³adu egzystuj¹cego dot¹d komitetu jest odnawiana co dwa lata. Mamy nadziejê, ¿e wœród
nastêpnego sk³adu – wyra¿am przy okazji takie
¿yczenie, bo by³a o tym mowa na posiedzeniu komisji – znajdzie siê równie¿ przedstawiciel Polski.
W zakresie, którego dotyczy konstytucja,
przyjêcie tej ustawy bez poprawek – bo tutaj nie
przewiduje siê poprawek – jest niezbêdnym warunkiem dope³nienia uczestnictwa Polski poprzez podpisanie tego Drugiego Protoko³u, jak
równie¿ stworzenie przewidzianych w tym protokole form kontroli wzmocnionej i wykazów
dóbr kultury oraz rozszerzenie ochrony wzmocnionej na wszystko, co dzisiaj jest chronione
szerzej w Polsce, nie jest zaœ jeszcze tak szeroko
jak w Polsce chronione w Europie i na œwiecie.
Wnoszê wiêc o przyjêcie tej ustawy zgodnie ze
stanowiskiem obu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Pan senator Sepio³ chce zadaæ pytanie. Proszê
bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Co sprawi³o, ¿e Polska ratyfikuje ten Drugi Protokó³ dwanaœcie lat po podpisaniu?

Senator Piotr Andrzejewski:
Wydaje siê, ¿e jest to proces, w którym poœpiech jest wskazany, ale nie by³o o tym mowy na
komisji, mogê wiêc wyraziæ tylko swój pogl¹d, ¿e
lepiej póŸno ni¿ wcale.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, 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 kultury
i dziedzictwa narodowego.
Czy przedstawiciele rz¹du chcieliby zabraæ
g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
Pan senator Sepio³.
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Senator Janusz Sepio³:
Ja wobec tego skierujê to pytanie do przedstawicieli rz¹du: co stanê³o na przeszkodzie, ¿e przez
dwanaœcie lat nie ratyfikowano tego protoko³u?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan minister kultury, tak?
Pan minister Piotr ¯uchowski.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiem w sposób nastêpuj¹cy. Konwencje
z 1954 r. jako sto dwudziesty trzeci kraj ratyfikowa³y Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej – i to
jako ostatni kraj. Nie ratyfikowa³y tej konwencji
jeszcze miêdzy innymi takie kraje, jak Wielka Brytania, pomimo tego, ¿e w 2004 r. w piêædziesiêciolecie konwencji w Warszawie lord McIntosh tak¹
deklaracjê sk³ada³. Drugi protokó³, jak ju¿ powiedzia³ tu pan przewodnicz¹cy Andrzejewski, bardzo precyzyjnie uszczegó³awia pewne rzeczy i daje
absolutnie nowe instrumenty ochrony, ale te¿ pokazuje konsekwencje nierespektowania tej konwencji, a w sposób szczególny – drugiego protoko³u. Ja powiem tylko tyle, ¿e jak siê weŸmie pod
uwagê fakt zaanga¿owania naszych wojsk w misjach zagranicznych, to nasuwa siê wniosek, ¿e
dziœ jest dobry czas na ratyfikowanie drugiego
protoko³u. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
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 wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.
Udzielam g³osu panu senatorowi Andrzejewskiemu.

Senator Piotr Andrzejewski:
W zwi¹zku z pytaniem, które zosta³o zadane,
mog³oby powstaæ wra¿enie, ¿e Polska ma jakieœ
zaniedbania na polu, którego dotyczy drugi protokó³ i sama konwencja. Tak jednak nie jest – jest
odwrotnie. Polska przewidzia³a szczególne rozwi¹zania prawne nie tylko na wypadek konfliktu
zbrojnego, ale i na wypadek sytuacji kryzysowej.

To jest zreszt¹ jeden z priorytetów dzia³alnoœci legislacyjnej ministra kultury. Trzeba o tym mowiæ,
dlatego ¿e mo¿emy byæ tu wzorcem dla wielu krajów Europy, i nie tylko. Bo przecie¿ zasady, o których mówi drugi protokó³, dotycz¹ w Polsce, jak
ju¿ powiedzia³em, rozszerzonego zakresu sytuacji
kryzysowych, a ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowi¹za³a
ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa do opracowania Krajowego Programu
Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na
wypadek nie tylko konfliktu zbrojnego, ale tak¿e
sytuacji kryzysowych, oraz do koordynacji zadañ
maj¹cych na celu zabezpieczenie zabytków przed
skutkami zagro¿eñ wynikaj¹cych z sytuacji kryzysowych, antycypuj¹cych ju¿ coœ, co mo¿e wynikn¹æ z konfliktu zbrojnego. Minister, w drodze
rozporz¹dzenia, okreœla organizacjê i sposób
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Rozporz¹dzenie takie,
czyli rozporz¹dzenie w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zosta³o wydane
przez ministra kultury 25 sierpnia 2004 r. Wszystkich zainteresowanych odsy³am do tego rozporz¹dzenia. Ono pokazuje aktywnoœæ, mobilnoœæ
i starannoœæ pañstwa polskiego w zakresie chronienia dorobku kultury nie tylko polskiej, ale i europejskiej.
Oczywiœcie podpisanie drugiego protokó³u, jak
ju¿ mówiliœmy w kuluarach, stworzy dodatkow¹
mo¿liwoœæ inicjatywy, zw³aszcza w ramach naszej
prezydencji. Bêdziemy mogli przedstawiæ na forum pañstw – tych pañstw, które bêd¹ tworzy³y
wykaz szczególnych dóbr, jakie maj¹ byæ chronione, a wiêc tak¹ miêdzynarodow¹ listê dóbr kulturalnych objêtych wzmocnion¹ ochron¹ prowadzon¹ na podstawie tego protoko³u i tej konwencji –
równie¿ listê obiektów znajduj¹cych siê w Polsce
i poza Polsk¹. Co jest szczególnie wa¿ne ze wzglêdu
na to, ¿e Polska w wyniku ró¿nych konfliktów
zbrojnych od wieków œrednich utraci³a swój wk³ad
w dobra kultury europejskiej, które funkcjonuj¹
w innych pañstwach, chocia¿by w Szwecji. Przecie¿ w wyniku potopu szwedzkiego zosta³y spustoszone zabytki europejskie znajduj¹ce siê w Polsce,
tak¿e w wyniku drugiej wojny œwiatowej, a wczeœniej jeszcze w wyniku rewindykacji caratu i nastêpnie Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na Bia³orusi, w rejonie karpackim, na dawnych terenach II Rzeczypospolitej Polskiej, znajduj¹ siê bezcenne zabytki kultury europejskiej, wytworzone przez kulturê polsk¹. W tej sytuacji oczywiœcie bêdziemy siê starali zintensyfikowaæ – przynajmniej ja jako zajmuj¹cy siê ochron¹ zabytków
i rewindykacj¹ dóbr kultury bêdê siê o to stara³ –
nasze dzia³ania w ramach kompetencji i uprawnieñ wynikaj¹cych z drugiego protoko³u.
Chcê powiedzieæ, ¿e Biblioteka Polska w Pary¿u, która ju¿ wychodzi z w³adztwa pañstwa pol-
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skiego, zawiera polskie zabytki, bêd¹ce zabytkami kultury europejskiej najwy¿szej klasy. W innych krajach tak¿e s¹ takie zabytki, obiekty zabytkowe architektury, ale te¿ dzie³a ruchome –
malarskie, rzeŸbiarskie, planistyczne, dokumentacyjne. Wydaje siê, ¿e objêcie tego wszystkiego
wzmocnion¹ ochron¹, o której mówi drugi protokó³, jest ofert¹ nie do odrzucenia zarówno dla resortu, jak i dla wszystkich tych, którym zabytki
kultury polskiej i europejskiej s¹ drogie. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Chcia³bym w ramach dyskusji powiedzieæ, ¿e
Biblioteka Polska ju¿ wróci³a pod w³adztwo polskie – jest obiektem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Wszystkie procesy s¹dowe zosta³y zakoñczone, tak¿e skarga kasacyjna potwierdzi³a w³asnoœæ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. I chcê
powiedzieæ, ¿e sta³o siê tak dziêki inicjatywie Senatu sprzed kilku lat. Otó¿ zdecydowaliœmy siê
doprowadziæ do uregulowania spraw w³asnoœci,
co by³o zwi¹zane z naszym corocznym dofinansowaniem Biblioteki Polskiej w Pary¿u. Stwierdziliœmy, ¿e skoro dofinansowujemy bibliotekê,
to powinniœmy wyjaœniæ jej sytuacjê w³asnoœciow¹. I uda³o siê, przy aktywnym udziale Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, doprowadziæ do
tego, ¿e biblioteka wróci³a do prawowitego w³aœciciela.
(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê jeszcze
o piêæ minut.)
Ale, Panie Senatorze, ja tylko…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê, ja
w³aœnie na ten temat…)
Dobrze. To proszê bardzo.
Ja chcia³em to powiedzieæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dziêkujê
panu marsza³kowi…)
…¿eby to by³o jasne.

Senator Piotr Andrzejewski:
Bardzo dziêkujê panu marsza³kowi za to uzupe³nienie. Ja nie chcia³em rozwijaæ tego tematu,
ale powiem, ¿e przez dwie kadencje, jeszcze pod
koniec XX wieku, sytuacja maj¹tkowa biblioteki
by³a przedmiotem moich interwencji w ministerstwie kultury. Ostatnio zajmowa³ siê tym œwiêtej
pamiêci Tomasz Merta. By³ tak¿e ca³y szereg
dzia³añ Senatu, o których finale powiedzia³ ju¿
pan marsza³ek. Sprawa by³a bardzo d³ugo nierozstrzygniêta, jeszcze od czasów, kiedy maj¹tek
po likwidacji PAU przejê³a Polska Akademia Nauk, mia³y miejsce spory przed s¹dem francuskim
itd., itd.
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Myœlê, ¿e ten fina³ trzeba zapisaæ na poczet
dzia³añ nie tylko w³adzy wykonawczej, ale przede
wszystkim Senatu, za co bardzo panu marsza³kowi dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestu drugiego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej.
Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Ustawodawcz¹ i Komisjê Obrony
Narodowej i zawarty jest w druku nr 934, a sprawozdanie komisji – w druku nr 934S.
Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Macieja Grubskiego, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie
Ministrze! Szanowny Panie Generalne! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu po³¹czonych Komisji Obrony Narodowej i Komisji
Ustawodawczej Senatu RP sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej zosta³ opracowany we
wspó³pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej
oraz Dowództwem Operacyjnym Si³ Zbrojnych.
W trakcie prac nad projektem wykonuj¹cym wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego zwróci³y one
uwagê na pewne braki w ustawie o ochronie granicy pañstwowej, które nale¿a³oby uzupe³niæ,
a których uzupe³nienie wykracza³oby poza wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce
ochrony powietrznej granicy pañstwowej nie rozwi¹zuj¹ w pe³ni problematyki przekraczania granicy pañstwowej oraz wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej. Odnosz¹ siê
one przede wszystkim do obcych wojskowych i cywilnych statków powietrznych. W obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym nie ma równie¿
ujêcia wspó³odpowiedzialnoœci Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego za ochronê granicy
pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej.
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Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej na wspólnym
posiedzeniu w dniu 26 lipca bie¿¹cego roku rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu przedstawiony
projekt ustawy. Projekt zmiany ustawy kompleksowo rozwi¹zuje problematykê przekraczania
granicy pañstwowej oraz wykonywania lotów
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej,
a zw³aszcza konsekwencji, jakie mog¹ ponieœæ zarówno polskie, jak i obce cywilne i pañstwowe
statki powietrzne w przypadku wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej RP niezgodnie
z prawem.
Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano
rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony nie tylko granicy
pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej, ale tak¿e ca³ej przestrzeni powietrznej
RP. W czasie wspólnego posiedzenia komisje
przyjê³y wiêkszoœæ poprawek zg³oszonych przez
ministra infrastruktury i prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.
Projekt przedmiotowej ustawy w odró¿nieniu
od obecnie funkcjonuj¹cego w Polsce systemu
prawnego okreœla wspó³odpowiedzialnoœæ NATO
za ochronê granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej RP. Zapisy projektowanej ustawy podtrzymuj¹ odpowiedzialnoœæ dowódcy operacyjnego Si³ Zbrojnych za podejmowanie decyzji o zastosowaniu œrodków u¿ycia uzbrojenia, o których
mowa w ustawie, wobec polskich i obcych statków powietrznych. Dowódca operacyjny Si³
Zbrojnych bêdzie nadal odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o u¿yciu uzbrojenia w polskiej
przestrzeni powietrznej, w tym decyzji o ostrze¿eniu strza³ami ostrzegawczymi oraz o zniszczeniu
obiektu. W projekcie ustawy zaproponowano, aby
dowódca statku przechwytuj¹cego móg³ samodzielnie podj¹æ decyzjê o zniszczeniu pañstwowego statku powietrznego w³asnego lub innego pañstwa w przypadku, gdy bêd¹ one prowadzi³y ogieñ
do statku przechwytuj¹cego. S¹ to dzia³ania podejmowane w celu samoobrony oraz w przypadku
utraty ³¹cznoœci z organem dowodzenia, obron¹
powietrzn¹ w sytuacji, kiedy siê stwierdzi, ¿e te
statki dokonuj¹ wrogiego ataku na terytorium
Rzeczypospolitej lub przyjmuj¹ pozycjê do ataku
na statek przechwytuj¹cy.
Szanowni Pañstwo, jak mówi³em wczeœniej,
26 lipca po³¹czone komisje zajmowa³y siê projektem ustawy. W odpowiedzi na sugestie wymienionych wczeœniej instytucji wprowadzi³y do projektu cztery poprawki. Za przyjêciem ustawy g³osowa³o ³¹cznie dwunastu senatorów. Przy okazji
chcia³bym nadmieniæ, ¿e bêdê sk³ada³ dodatkowe
poprawki, bo w trakcie obrad komisji… Pan minister W³osowicz uzasadnia³ potrzebê wprowadzenia dodatkowych poprawek do projektu, jednak
te poprawki nie zosta³y wtedy przez komisjê roz-

patrzone. Uznaliœmy, ¿e bêdzie mo¿na dokonaæ
tej czynnoœci na posiedzeniu i w zwi¹zku z tym ja
teraz to robiê.
Chcia³bym równie¿ bardzo serdecznie podziêkowaæ Ministerstwu Obrony Narodowej za
wspó³pracê, dziêkujê szczególnie panu pu³kownikowi Stachurskiemu za pomoc oraz fachow¹ radê. I w imieniu po³¹czonych komisji bardzo proszê
o przyjêcie uchwa³y i sk³adam na rêce pana marsza³ka poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawców komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do ich reprezentowania równie¿ senatora Macieja Grubskiego.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Pana senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, czy pañstwo badaliœcie, jaki
by³ stosunek do tych rozwi¹zañ ustawowych dowództwa NATO?

Senator Maciej Grubski:
Nie, takiej informacji oczywiœcie nie posiadamy, ale w przypadku funkcji NATO… Ja wypowiadam teraz swoje zdanie w tej sprawie. W przypadku funkcjonowania w pakcie i w sytuacji wymiany
ochrony powietrznej, bo Polska uczestniczy w pewnych projektach zewnêtrznych, a NATO uczestniczy w projektach naszych, wkomponowanie
w ustawê elementu natowskiego jest konieczne
i niejako jednoznaczne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli dobrze zrozumia³em, to jest to wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Tak?

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Senatorze, jest kilka etapów,
je¿eli chodzi o rozpatrywanie tego projektu. My dzisiaj poprawiamy wykonanie… niejako uzupe³niamy tê ustawê, która wykonuje wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego, bo wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego odnosi³ siê do okreœlonej materii, której
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nie mogliœmy wtedy rozszerzyæ. Na wniosek ministerstwa rozszerzyliœmy j¹ i teraz znajdujemy jeszcze pewne elementy, które musimy dozbroiæ. Jest
to zwi¹zane równie¿ z wydarzeniami, w których za
moment bêdziemy uczestniczyæ, czyli miêdzy innymi z Euro 2012. Tak wiêc dope³niamy to, ja jeszcze teraz uzupe³niam ten projekt poprawkami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister W³osowicz, chce zabraæ g³os w sprawie przedstawionego
projektu ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi Maciejowi Grubskiemu za szerokie przedstawienie
dyskusji, która mia³a miejsce kilka dni temu na posiedzeniu po³¹czonych komisji. Chcia³bym raz jeszcze powiedzieæ, ¿e ten projekt jest wa¿ny. Jest wa¿ny ze wzglêdu na to, ¿e jego realizacja wprowadzi³
skuteczn¹ ochronê i obronê powietrzn¹ granicy
pañstwowej oraz polskiej przestrzeni powietrznej.
I chcia³bym, w œlad za tym, co mówi³ pan senator
Grubski, powiedzieæ, ¿e równie¿ kontekst zbli¿aj¹cych siê mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w przysz³ym roku w czerwcu jest wa¿ny. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du,
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zapytujê, czy i w jakim zakresie te rozwi¹zania
by³y konsultowane z NATO i przez nie akceptowane, jako ¿e strefa wzmocnionej ochrony i w okresie
mistrzostw, i w okresie zagro¿enia terroryzmem
mo¿e w wypadku jakiejkolwiek pomy³ki wi¹zaæ
siê ze skutkami dla ca³ego NATO, a nie tylko dla
pañstwa polskiego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mowa jest tu o zintegrowanym systemie obrony
powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, który rz¹dzi siê regulacjami natowskimi. To, co my robimy, to jest dostosowanie naszych regulacji do tych istniej¹cych i funkcjonuj¹cych w systemie natowskim. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli mo¿na, bo nie zrozumia³em…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
…to bêdê prosi³…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)
…o odpowiedŸ na piœmie. Rozumiem, i¿ to nie
wymaga konsultacji dlatego, ¿e to stanowi rozwiniêcie systemu prawnego obowi¹zuj¹cego
w NATO. Czy tak mam to rozumieæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Zbigniew W³osowicz: Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, tak.)
Dziêkujê. O to mi chodzi³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ja te¿ mam pytanie. Czy to rozwi¹zanie bêdzie
dotyczy³o tak¿e samolotów innych pañstw nale¿¹cych do NATO dzia³aj¹cych z naszego terytorium czy ochraniaj¹cych nasze terytorium?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Tak, Panie Marsza³ku. To bêdzie dotyczy³o równie¿ samolotów pañstw cz³onków NATO.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. To
jest zrozumia³e, bo to jest system zintegrowany.)
Dziêkujê.
(G³os z sali: Cichoñ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo za udzielenie mi g³osu. Mam pytanie. Mianowicie myœmy ju¿ kiedyœ zajmowali siê
tym zagadnieniem i pamiêtam, ¿e przes³anki zestrzelenia samolotu by³y okreœlane poprzez u¿ycie
takich sformu³owañ, ¿e samolot musia³ byæ u¿yty
do ataku terrorystycznego. Teraz widzê, ¿e te prze-
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s³anki zosta³y z³agodzone, teraz wystarczy, i¿ statek
nie zastosuje siê do wezwañ statku przechwytuj¹cego – i do ostrze¿enia strza³ami ostrzegawczymi –
¿e ma zmieniæ parametry lotu, ewentualnie wyl¹dowaæ na wskazanym lotnisku. I moje pytanie: czy nie
posunêliœmy siê zbyt daleko w ustaleniu przes³anek, jakie pozwalaj¹ na zestrzelenie takiego obiektu? Albowiem wydaje mi siê, ¿e z uwagi na wartoœæ,
jak¹ jest ¿ycie cz³owieka, te przes³anki powinny byæ
dosyæ surowe. I zestrzelenie powinno byæ ultima ratio, a nie nastêpowaæ w sytuacji, kiedy pilot statku
nie reaguje na wezwania statku przechwytuj¹cego.
Wczeœniej by³o to okreœlone w ten sposób, ¿e musia³y istnieæ pewne symptomy wskazuj¹ce na to, ¿e
statek jest u¿yty w celu ataku terrorystycznego. Czy
nie posunêliœmy siê zbyt daleko, daj¹c podstawy do
zestrzelenia takiego statku?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ta procedura jest dosyæ precyzyjnie ustalona
w projekcie. S¹ pewne etapy, a wiêc próba przechwycenia samolotu, który stanowi zagro¿enie,
i sprowadzenia go na lotnisko. Je¿eli to siê nie uda,
to wtedy istniej¹ przes³anki podjêcia ostatecznego
kroku, czyli zastosowania uzbrojenia celem zlikwidowania zagro¿enia. I to w naszym projekcie jest
dosyæ precyzyjnie wskazane. Jakkolwiek by³oby to
niezwykle trudne, gdyby dosz³o do realizacji takiego scenariusza, to jednak w naszym odczuciu to,
co znajduje siê w projekcie, stwarza wystarczaj¹ce
ramy prawne dla tych, którzy podejmuj¹ o tym decyzjê i to wykonuj¹. A mo¿e byæ te¿ tak, ¿e bêdzie to
jedna i ta sama osoba. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie
Ministrze! Szanowny Panie Generale!
Króciutko. Ja skorzystam te¿ z okazji, bo powinienem z³o¿yæ poprawki w trakcie dyskusji… Tak
¿e przepraszam bardzo, Panie Marsza³ku.
Króciutko tylko odniosê siê do pytania – nie wiem
– chyba pana senatora. My jeszcze pracowaliœmy,
kiedy Trybuna³ wskaza³ nam, ¿e jest niebezpieczeñstwo poci¹gniêcia za cyngiel, które mo¿e spowodowaæ, ¿e zniszczymy statek powietrzny z Bogu ducha
winnymi pasa¿erami, bo Ÿle odczytaliœmy pewne
przes³anki i dokonaliœmy pewnej czynnoœci. Teraz
uszczelniliœmy pewne kwestie, ale i tak nie do koñca wszystko uszczelniliœmy, bo tam jest równie¿ zapis, który okreœla, ¿e tak naprawdê nie trzeba siê
wywi¹zywaæ z przepisów prawnych, które funkcjonuj¹ w Polsce, w dwóch wypadkach: kiedy statek
powietrzny podlega jakimœ retorsjom, które mog¹
spowodowaæ katastrofê w ruchu lotniczym, i on
wtedy wykonuje pewne czynnoœci poza przepisami,
oraz kiedy leci w celu udzielenia pomocy humanitarnej czy innego rodzaju pomocy.
To jest bardzo trudna materia i ja bym namawia³
do odbierania tego tak, ¿e rozwi¹zania, które zaproponowa³o Ministerstwo Obrony Narodowej, le¿¹ w interesie pañstwa polskiego. Elementów, które s¹ po drodze, które nale¿y wykonaæ, pewnych
sugestii, które nale¿y przekazaæ, aby ostrzec czy
zmusiæ do pewnych czynnoœci, jest wystarczaj¹co
du¿o, aby podj¹æ okreœlone dzia³ania. Ale ja rozumiem równie¿ intencje Ministerstwa Obrony Narodowej, ¿e je¿eli pilotuj¹cy statek powietrzny daje
okreœlone sygna³y i zostaje zaatakowany, to pilot
ma prawo do podjêcia okreœlonych dzia³añ id¹cych
w kierunku… Ja przypomnê, ¿e w trakcie debaty
na temat wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
zwraca³em uwagê na jedno: dzisiaj terroryzm jest
bardzo wyspecjalizowany i mo¿emy jakby… My
w trakcie tej dyskusji baliœmy siê bardziej, ¿e mo¿emy stworzyæ pewn¹ instrukcjê dla terrorystów.
Lepiej, ¿eby oni widzieli, ¿e te dzia³ania mog¹ byæ
racjonalne, ale równie¿ skuteczne, podejmowane
w interesie obywatela pañstwa polskiego, ni¿ ¿eby
postrzegali je jako instrukcjê do przygotowania siê
do… bo wiedzieliby, ¿e tak naprawdê nic im siê nie
stanie. Dziêkujê bardzo.
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to chcia³bym z³o¿yæ
wniosek w sprawie formalnej, aby pan marsza³ek
zgodzi³ siê na przeprowadzenie jeszcze w trakcie tego
posiedzenia Senatu posiedzenia po³¹czonych Komisji Obrony Narodowej i Komisji Ustawodawczej, co
umo¿liwi³oby nam przeprowadzenie trzeciego czytania projektu. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma sprzeciwu wobec wniosku pana senatora, w zwi¹zku z tym ten wniosek zosta³ przyjêty.
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Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³
pan senator Grubski.
Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ z³o¿ony wniosek
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej i Komisji
Obrony Narodowej.
Senat móg³by teraz przyst¹piæ… Nie, nie
móg³by, bo zosta³ zg³oszony wniosek o charakterze legislacyjnym.
Pan senator Grubski zg³osi³ wniosek o wyznaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Nie us³ysza³em g³osów sprzeciwu, w zwi¹zku z tym jeszcze raz powtarzam: wniosek zosta³ przyjêty.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00…
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze komunikaty.)
Tak, teraz komunikaty.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach Senatu dzisiaj w sali nr 182 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sprawie poprawek do ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej,
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych podczas debaty do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 217.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych odbêdzie siê
w sali nr 176 bezpoœrednio po zakoñczeniu wspólnych obrad z Komisj¹ Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisj¹ Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
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³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw odbêdzie siê
dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 179.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji odbêdzie siê dzisiaj piêæ minut
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Podczas posiedzenia komisje rozpatrz¹ wnioski
zg³oszone do, po pierwsze, ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw oraz, po drugie, do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê czterdzieœci piêæ
minut po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej poœwiêcone rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
pañstwowej odbêdzie siê jutro o godzinie 8.15
w sali nr 182.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie
projektu… sprawozdania o projekcie ustawy
o zmianie Konstytucji RP – sprawozdania sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektów ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych ustaw – odbêdzie siê jutro o godzinie 8.45, równie¿ w sali
nr 182.
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ w sprawie rozpatrzenia
wniosków o zlecenie zadañ inwestycyjnych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
odbêdzie siê jutro, to jest 5 sierpnia, o godzinie
8.30 w sali nr 217.
Dziêkujê, wiêcej komunikatów nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest godzina 19.20, og³aszam przerwê do jutra
do godziny 9.00.
Jutro zaczniemy od zmiany nazwy uniwersytetu w Kielcach, a potem bêdzie IPN.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 20)

Przemówienia senatorów
przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone
podczas 82. posiedzenia Senatu
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad
Procedowana ustawa nowelizuje ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych, któr¹ uchwaliliœmy
zaledwie dwa lata temu. W opinii projektodawców zmiany maj¹ zwiêkszyæ bezpieczeñstwo uczestników
organizowanego w przysz³ym roku turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, ale tak¿e innych imprez
masowych odbywaj¹cych siê w naszym kraju. Moim zdaniem, dziêki zapisom nak³adaj¹cym karê
ograniczenia wolnoœci b¹dŸ grzywnê w takich przypadkach jak posiadanie w miejscu publicznym no¿y,
maczet lub innych podobnych niebezpiecznych przedmiotów, gdy okolicznoœci ich posiadania wskazuj¹
na zamiar ich u¿ycia w celu pope³nienia przestêpstwa, a tak¿e za wnoszenie lub posiadanie na imprezach
masowych napojów alkoholowych w zasadniczy sposób powinien podnieœæ siê poziom bezpieczeñstwa
osób bior¹cych udzia³ w imprezach masowych.
Ale oprócz dobrych rozwi¹zañ ustawa proponuje rozwi¹zania bardzo z³e. Dodany w ustawie art. 8a dopuszcza, aby na imprezach masowych mo¿liwa by³a sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu. Uwa¿am, ¿e podczas imprez artystycznych, a tym
bardziej sportowych powinna byæ realizowana zasada „zero alkoholu”, dlatego wnoszê o wykreœlenie
z ustawy art. 8a.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa zmierza do zró¿nicowania podmiotów upowa¿nionych do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
radnego oraz wójta w zale¿noœci od przyczyny wygaœniêcia mandatu. Ustawa zak³ada, ¿e gdy wygaœniêcie
mandatu jest urzêdowo potwierdzone stosownym dokumentem, na przyk³ad aktem zgonu lub prawomocnym wyrokiem s¹dowym, lub nie budzi w¹tpliwoœci, jak w przypadku pisemnego zrzeczenia siê mandatu, podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu by³by komisarz wyborczy. W pozosta³ych przypadkach organem w³aœciwym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu by³by, tak jak dotychczas, organ stanowi¹cy danej jednostki samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z nowelizacj¹ w przypadku œmierci radnego, pisemnego zrzeczenia siê mandatu czy wyboru na wójta wygaœniêcie mandatu radnego stwierdzaæ bêdzie nie rada, lecz komisarz wyborczy w drodze postanowienia w ci¹gu czternastu
dni od wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia. Postanowienie komisarza bêdzie og³aszane w wojewódzkim
dzienniku urzêdowym oraz podawane do publicznej wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicznej. Postanowienie bêdzie niezw³ocznie dorêczane zainteresowanemu i przesy³ane wojewodzie oraz przewodnicz¹cemu rady. W przypadku wydania postanowienia z powodu pisemnego zrzeczenia siê mandatu zainteresowanemu bêdzie przys³ugiwa³a skarga do s¹du administracyjnego, podobnie jak obecnie w przypadku uchwa³y rady o wygaœniêciu mandatu. W przypadku wygaœniêcia mandatu radnego wybranego
w okrêgu wyborczym dla wyboru rady w mieœcie na prawach powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub
województwa to komisarz wyborczy, a nie rada, bêdzie postanawia³ o wst¹pieniu na miejsce tego radnego
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.
Projektowana regulacja wprowadza zró¿nicowanie w zakresie okreœlenia podmiotów upowa¿nionych
do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego oraz wójt, burmistrza, prezydenta miasta na skutek:
œmierci, utraty prawa wybieralnoœci lub nieposiadania go w dniu wyborów, pisemnego zrzeczenia siê
mandatu oraz wyboru na wójta – w przypadku radnych; pisemnego zrzeczenia siê mandatu, utraty prawa
wybieralnoœci lub braku tego prawa w dniu wyborów, orzeczenia niezdolnoœci do pracy lub niezdolnoœci
do samodzielnej egzystencji w trybie okreœlonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych na okres co najmniej do koñca kadencji oraz œmierci – w przypadku wójta.
W wymienionych przypadkach podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu bêdzie
komisarz wyborczy. Takie rozwi¹zanie sprzyja skróceniu okresu pomiêdzy zaistnieniem przes³anki wygaœniêcia mandatu a stwierdzeniem wygaœniêcia mandatu. W praktyce procedura stwierdzenia wygaœniêcia mandatu, jeœli wliczyæ w to drogê s¹dow¹, mo¿e trwaæ wiele miesiêcy.
Projekt zak³ada, i¿ w przypadku, gdy wygaœniêcie mandatu jest urzêdowo potwierdzone stosownym
dokumentem, na przyk³ad aktem zgonu, prawomocnym wyrokiem s¹dowym, orzeczeniem o niezdolnoœci
do pracy lub niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, b¹dŸ nie budzi w¹tpliwoœci, tak jak pisemne zrzeczenie siê mandatu, podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu jest komisarz. Zaœ
w przypadku gdy stwierdzenie wygaœniêcia mandatu wymaga oceny okolicznoœci sprawy, w szczególnoœci gdy zasadne wydaje siê umo¿liwienie radnemu b¹dŸ wójtowi z³o¿enia wyjaœnieñ, organem w³aœciwym
do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu pozostaje organ stanowi¹cy danej jednostki. W sytuacji, gdy mimo
przes³anek skutkuj¹cych wygaœniêciem mandatu rada nie zdecyduje siê podj¹æ uchwa³y o wygaœniêciu
mandatu, rozstrzygniêcie le¿eæ bêdzie w gestii wojewody – chodzi o zarz¹dzenie zastêpcze.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad
Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o Policji przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 25 tej¿e
ustawy. W konsekwencji odnosi siê on wy³¹cznie do kwestii zwi¹zanych z okreœleniem zasad, na jakich
mo¿e odbywaæ siê dopuszczenie kandydatów do s³u¿by w Policji.
Istot¹ zaproponowanych rozwi¹zañ jest przede wszystkim zliberalizowanie wymagañ formalnych, jakie musz¹ spe³niæ osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie do Policji. Projektodawca zrezygnowa³ z wymogu, który
przewidywa³, ¿e kandydat do s³u¿by w Policji musia³ wykazaæ siê niekaralnoœci¹. Przedmiotowa przes³anka stanowi³a istotn¹ przeszkodê dla wielu osób, bowiem obejmowa³a ona nie tylko brak karalnoœci za
przestêpstwo, ale tak¿e za wykroczenie. Rozwi¹zanie to zosta³o uznane za zbyt rygorystyczne, poniewa¿
eliminowa³o z dalszego postêpowania kandydatów, którzy zostali ukarani nawet za niewielkie wykroczenie. Co wiêcej, tak surowego wymogu pró¿no szukaæ w zasadach naboru do innych s³u¿b mundurowych
takich jak Stra¿ Graniczna czy S³u¿ba Celna. Dlatego te¿ wymóg ten zosta³ z³agodzony i zgodnie z przedstawionym nowym brzmieniem art. 25 ust. 1 projektu ustawy odnosi siê jedynie do „skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe”. Dodatkowo projektodawca wyraŸniej
zaakcentowa³ aspekt rêkojmi zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów okreœlonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnej. Przedmiotowa norma by³a dotychczas wyra¿ona w rozporz¹dzeniu wykonawczym. Przeniesienie jej na grunt ustawy niew¹tpliwie podkreœli jej donios³oœæ.
Na uwagê zas³uguje wskazanie w projekcie ustawy katalogu okreœlaj¹cego poszczególne etapy postêpowania kwalifikacyjnego. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych zosta³ upowa¿niony, aby w drodze
rozporz¹dzenia wykonawczego okreœliæ w szczególnoœci tryb i sposób przeprowadzenia tego postêpowania, wzór kwestionariusza osobowego sk³adanego przez kandydatów do s³u¿by, zakres tematyczny testu
wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawnoœci fizycznej i testu psychologicznego.
Minister bêdzie nadto zobowi¹zany do okreœlenia zakresu informacji o planowanym postêpowaniu
oraz sposobu podawania jej do publicznej wiadomoœci, jak równie¿ zakresu informacji o wyniku tego postêpowania. Rozporz¹dzenie wykonawcze okreœlaæ bêdzie równie¿ sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytu³u posiadanego przez nich wykszta³cenia lub posiadanych umiejêtnoœci. Ma to
zwi¹zek przede wszystkim z koniecznoœci¹ zapewnienia powszechnoœci dostêpu do informacji o postêpowaniu kwalifikacyjnym oraz z potrzeb¹ zapewnienia przejrzystoœci stosowanych kryteriów oceny oraz
obiektywnoœci wyników postêpowania. Realizacji wskazanych postulatów s³u¿yæ ma tak¿e art. 25 ust. 6
projektu ustawy, który stanowi, ¿e informacje o wyniku postêpowania s¹ informacj¹ publiczn¹.
Wypada jeszcze zwróciæ uwagê na uchylenie normy okreœlonej wed³ug dotychczasowego brzmienia
art. 25 ust. 2 ustawy, wedle której obecnie mo¿liwe jest odstêpstwo od wymogu posiadania przez kandydata do s³u¿by w Policji wykszta³cenia œredniego. W przypadku przyjêcia do s³u¿by w oddzia³ach prewencji zgodê na zastosowanie tego wyj¹tku mo¿e wyraziæ komendant wojewódzki. Z przedmiotow¹ zmian¹
koresponduje przepis projektu ustawy, który wskazuje, i¿ w przypadku kandydatów do s³u¿by w charakterze cz³onka personelu lotniczego, posiadaj¹cych uprawnienia lotnicze w okreœlonej specjalnoœci, jak
te¿ w przypadku kandydatów do s³u¿by w charakterze cz³onka personelu medycznego w oddzia³ach prewencji, nie bêdzie wymagane przejœcie niektórych etapów postêpowania kwalifikacyjnego, to jest testu
wiedzy, testu sprawnoœci fizycznej oraz testu psychologicznego. Zasada ta bêdzie stosowana równie¿
w odniesieniu do kandydatów, którzy z³o¿yli podanie o przyjêcie do s³u¿by przed up³ywem trzech lat od
zwolnienia z tej s³u¿by, je¿eli podczas jej pe³nienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Zaproponowane przepisy s¹ s³uszne, bowiem umo¿liwiaj¹ przeprowadzenia naboru w trybie uproszczonym
w przypadku kandydatów, których kwalifikacje specjalistyczne mog¹ okazaæ siê szczególnie przydatne
dla sprawnego wykonywania zadañ przez Policjê.
Reasumuj¹c, wypada podkreœliæ, ¿e projekt ustawy zas³uguje na przyjêcie. Zaproponowane nowe zasady naboru do s³u¿by w Policji sprzyjaæ bêd¹ wy³anianiu kandydatów najbardziej przydatnych z punktu
widzenia zadañ realizowanych przez Policjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad
Ustawa o zmianie ustawy o Policji nowelizuje art. 25. Zgodnie z przepisami w dotychczasowym
brzmieniu s³u¿bê w Policji mo¿e pe³niæ osoba okreœlana miêdzy innymi jako „niekarana”. Rozumie siê
przez to, ¿e osoba taka nie mo¿e byæ ani skazana za przestêpstwo, ani te¿ karana za wykroczenie.
Usuniêcie tego wymogu poprzez zast¹pienie s³owa „niekarany” sformu³owaniem „który nie by³ skazany
prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe” zmierza do obni¿enia poziomu
wymagañ wobec osób, które dbaj¹c o nasze bezpieczeñstwo powinny, wed³ug mnie, cechowaæ siê wrêcz
krystalicznym stosunkiem do prawa, a to tak¿e znaczy, ¿e nie mog¹ byæ karane nawet za wykroczenie.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad
Instytucja outsourcingu bankowego zosta³a wprowadzona do krajowego porz¹dku prawnego w 2004 r. Ju¿
od samego pocz¹tku obowi¹zywania przepisów ówczesnej nowelizacji, wiele banków zdecydowa³o siê na
wdro¿enie zaproponowanych wówczas rozwi¹zañ. Obecnie trudno znaleŸæ bank, który nie korzysta³by lub
przynajmniej nie planowa³by wykorzystania outsourcingu w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadañ.
Dzia³alnoœæ prowadzona przez banki ma szczególny charakter, dlatego te¿ nad wyraz ostro¿nie nale¿y
podchodziæ do wszelkich zmian w przepisach prawa, które wp³ywaj¹ na jej kszta³t. Doœwiadczenia z ostatnich lat funkcjonowania outsourcingu bankowego w Polsce pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa odnosz¹ce siê do przedmiotowej kwestii zosta³y dobrze zaprojektowane. Utrzymuj¹ce siê na
wysokim poziomie zainteresowanie outsourcingiem dowodzi, ¿e faktycznie umo¿liwia on poprawê efektywnoœci funkcjonowania banków, g³ównie poprzez usprawnienie poszczególnych procesów i zmniejszenie
kosztów dzia³alnoœci. Jednoczeœnie okreœlone mechanizmy nadzoru bankowego gwarantuj¹ odpowiedni
poziom bezpieczeñstwa dzia³alnoœci bankowej oraz nale¿yt¹ ochronê interesów klientów banków. Brak
zaobserwowanych istotnych problemów w zakresie funkcjonowania outsourcingu bankowego oraz obecna sytuacja gospodarcza przemawiaj¹ za dalsz¹ liberalizacj¹ zasad korzystania z tej instytucji.
Maj¹c to na uwadze projektodawca zaproponowa³ rozszerzenie katalogu czynnoœci, które mog¹ zostaæ powierzone przez bank podmiotom zewnêtrznym, bez koniecznoœci uzyskiwania dodatkowego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przede wszystkim projektodawca odszed³ od ogólnego wymogu, zgodnie z którym przedmiotem takiego powierzenia mog³y byæ co do zasady tylko czynnoœci bankowe. Projektowane nowe
brzmienie art. 6a ust. 1 ustawy dopuszcza w tym miejscu tak¿e inne czynnoœci wykonywane przez bank,
wskazane enumeratywnie w art. 6 prawa bankowego. Szczegó³owy katalog czynnoœci, które mog¹ zostaæ powierzone innemu przedsiêbiorcy na zasadach outsourcingu okreœlony zosta³ natomiast w art. 6a ust. 1 pkt 1
lit. a–m. Do katalogu tego nale¿y dodaæ tak¿e wykonywanie czynnoœci faktycznych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ bankow¹, co stanowi powtórzenie obowi¹zuj¹cego przepisu. Projektodawca okreœli³ przy tym, w których
przypadkach powierzenie wykonywania okreœlonych czynnoœci bêdzie wymagaæ zawarcia umowy agencyjnej. Utrzymane zosta³o tak¿e prawo sk³adania przez bank do Komisji Nadzoru Finansowego wniosków
o udzielenie zezwolenia na powierzenie wykonywania innych czynnoœci. Jednak w tym zakresie projekt ustawy okreœla szczegó³owo wykaz dokumentów, jakie bank musi za³¹czyæ do przedmiotowego wniosku.
Na aprobatê zas³uguj¹ tak¿e przepisy projektu ustawy odnosz¹ce siê do tak zwanego podoutsourcingu. Zgodnie z art. 6a ust. 7 projektu ustawy dalsze powierzenie wykonywania powierzonych czynnoœci
jest dopuszczalne, jeœli tak¹ mo¿liwoœæ przewidziano wyraŸnie w umowie miêdzy bankiem a przedsiêbiorc¹. Dodatkowo, jeœli przedsiêbiorca planuje powierzyæ wykonywanie zleconych mu przez bank zadañ, musi uprzednio uzyskaæ pisemn¹ zgodê tego banku. Projektodawca wskaza³ nadto, ¿e pooutsourocingiem mog¹ byæ objête jedynie czynnoœci s³u¿¹ce wykonaniu g³ównego œwiadczenia wynikaj¹cego
z umowy outsourcingu. Zlecenie wykonywania zadañ na zasadzie podoutsourcingu wymaga zawarcia
odrêbnej umowy. Na zasadzie odstêpstwa od tych zasad przedsiêbiorca bêdzie móg³ jednorazowo skorzystaæ ze wspomnianej instytucji w przypadku, gdy w nastêpstwie wyst¹pienia si³y wy¿szej nie bêdzie on
w stanie wykonaæ powierzonego mu zadania samodzielnie (lecz tylko na czas niezbêdny do usuniêcia
przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie tych czynnoœci). Prawne dopuszczenie mo¿liwoœci podoutsourcingu wp³ynê³o na potrzebê odpowiedniego dostosowania art. 6b ustawy reguluj¹cego zasady odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone klientom banku z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
zawartych umów. Wprowadzenie do przepisów prawa bankowego uregulowañ w tym zakresie jest odpowiedzi¹ na faktyczne potrzeby sygnalizowane przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorze bankowym.
Efektem przyjêcia przedstawionego projektu ustawy bêdzie tak¿e ograniczenie obowi¹zków informacyjnych i sprawozdawczych. W tym zakresie warto wskazaæ choæby na uchylenie na³o¿onego na bank
obowi¹zku informowania Komisji Nadzoru Finansowego z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy dotycz¹cej outsourcingu. Pewne obowi¹zki w tym zakresie wprowadzono jednak w odniesieniu do niektórych przypadków podoutsorcingu.
Bior¹c pod uwagê zaprezentowane przyk³ady nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwi¹zania zapisane w niniejszym
projekcie ustawy s¹ spójne i z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do dalszej poprawy efektywnoœci funkcjonowania
banków, nie czyni¹c jednoczeœnie uszczerbku wymogom bezpieczeñstwa dzia³alnoœci tych podmiotów.
Wypada dodaæ, ¿e za³o¿enia przedmiotowej nowelizacji zosta³y wypracowane przez grupê robocz¹, której
cz³onkami byli zarówno przedstawiciele rynku finansowego (w tym sektora bankowego), jak i Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego te¿ zwracam siê do Wysokiej Izby z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie przedstawionych zmian. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Komisjo!
Zmiany w prawie bankowym maj¹ na celu modyfikacjê przepisów reguluj¹cych zasady i tryb powierzania przez banki wykonywania czynnoœci, które le¿¹ w zakresie dzia³alnoœci bankowej, podmiotom zewnêtrznym. Spowoduje to bardzo po¿¹dan¹ walkê z biurokracj¹ oraz w³aœciwy nadzór nad czynnoœciami wykonywanymi przez podmiot zewnêtrzny w stosunku do banku.
Aby umo¿liwiæ powy¿sze dzia³ania rozszerzona zosta³a definicja przedsiêbiorcy. Obejmuje ona teraz
wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez ich dzia³alnoœci gospodarczej. Zapis ten ma
umo¿liwiæ bankom zawierania umów outsourcingowych z t¹ kategori¹ podmiotów.
Nowelizacja, któr¹ omawiamy w tym momencie, rozszerza wyliczenie czynnoœci, które mog¹ byæ przedmiotem outsourcingu. Przedsiêbiorca krajowy lub zagraniczny bêdzie teraz móg³: zawieraæ i zmieniaæ
umowy rachunków bankowych wed³ug wzoru zatwierdzonego przez bank; zawieraæ i zmieniaæ umowy
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych udzielanych osobom fizycznym, w tym tak¿e kredytu konsumenckiego,
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych dla mikroprzedsiêbiorców oraz ma³ych przedsiêbiorców; zawieraæ
i zmieniaæ ugody w sprawie sp³aty kredytów i po¿yczek; zawieraæ i zmieniaæ umowy dotycz¹ce ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów i po¿yczek; zawieraæ i zmieniaæ umowy o kartê p³atnicz¹; przyjmowaæ wp³aty, dokonywaæ wyp³at oraz obs³ugi czeków; dokonywaæ wyp³at i przyjmowaæ sp³aty udzielonych przez bank kredytów i po¿yczek pieniê¿nych; przyjmowaæ wp³aty na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki; przyjmowaæ dyspozycje przeprowadzenia bankowych rozliczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prowadzeniem rachunków bankowych; wykonywaæ czynnoœci zlecone zwi¹zane z emisj¹ i obs³ug¹
papierów wartoœciowych oraz windykacj¹ nale¿noœci banku.
Nowelizacja ogranicza tak¿e zakres czynnoœci bankowych, których powierzenie wymaga³o dotychczas
zawarcia umowy agencyjnej. Taki wymóg nie powinien dotyczyæ zleconych czynnoœci zwi¹zanych z emisj¹ i obs³ug¹ papierów wartoœciowych, windykacj¹ nale¿noœci banku i wykonywaniem czynnoœci wymagaj¹cych zezwoleñ Komisji Nadzoru Finansowego. Warto te¿ wskazaæ, ¿e outsourcing bankowy nie mo¿e
obejmowaæ zarz¹dzania bankiem ani przeprowadzania audytu wewnêtrznego banku.
W nowej ustawie zostaje tak¿e umieszczona instytucja suboutsorcingu. Instytucja ta polega na tym, i¿
insourcer bêdzie móg³ powierzyæ innemu przedsiêbiorcy krajowemu lub zagranicznemu wykonywanie
okreœlonych umow¹ z bankiem czynnoœci s³u¿¹cych realizacji g³ównego œwiadczenia wynikaj¹cego z tej
umowy po uzyskaniu pisemnej zgody banku. Mo¿e to siê odbywaæ jednorazowo, w przypadku gdy w nastêpstwie dzia³ania si³y wy¿szej nie mo¿e ich wykonywaæ samodzielnie.
Prócz ustanowienia wielu wa¿nych zapisów ustawa znosi niektóre dotychczas istniej¹ce. Jednym
z nich jest zniesienie wymogu ka¿dorazowego informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze
zawarcia umowy outsourcingowej z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Zamiast tego rozwi¹zania postanowiono o obowi¹zku ewidencjonowania przez banki umów outsourcingu i suboutsorcingu.
Banki nie bêd¹ ju¿ obowi¹zane do dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdañ finansowych przedsiêbiorcy wykonuj¹cego powierzone czynnoœci bankowe. Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego bêd¹ wymagaæ jednak umowy o outsourcingu i suboutsorcingu zawartej z przedsiêbiorc¹ zagranicznym niemaj¹cym miejsca sta³ego zamieszkania lub nieposiadaj¹cym siedziby na terytorium pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.
Ostatni¹ wart¹ uwagi zmian¹ jest umo¿liwienie ujawnienia przez bank informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ przedsiêbiorcom wykonuj¹cym suboutsorcing w zakresie niezbêdnym do nale¿ytego wykonania powierzonych im czynnoœci.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak stwierdzi³em na wstêpie, zmiany w prawie bankowym spowoduj¹
bardzo po¿¹dan¹ walkê z biurokracj¹ oraz w³aœciwy nadzór nad wykonywanymi przez podmiot zewnêtrzny czynnoœciami w stosunku do banku. To bardzo wa¿na przes³anka, dlatego zachêcam do poparcia noweli. Dziêkujê za uwagê
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad
W ostatnich miesi¹cach wiele osób na pewno z niepokojem œledzi³o, jak dynamicznie zmienia³y siê
kursy walut. Najdramatyczniejsza sytuacja wyst¹pi³a w przypadku franka szwajcarskiego, którego
wartoœæ w ci¹gu ostatnich trzech lat wzros³a z poziomu niespe³na 2 z³ (lato 2008 r.) do poziomu
przekraczaj¹cego obecnie 3,5 z³. Powodem tej niecodziennej sytuacji s¹ równie niecodzienne wydarzenia
na œwiecie – pocz¹wszy od kryzysu subprime na rynku amerykañskim, a skoñczywszy na aktualnych
problemach gospodarczych Grecji oraz pozosta³ych krajów zaliczanych do grupy PIIGS. Niepokój na
rynku walutowym potêgowany jest dodatkowo nadchodz¹cymi sygna³ami, w których mowa jest
o mo¿liwoœci utraty p³ynnoœci finansowej przez Stany Zjednoczone.
Jak wspomnia³em na wstêpie, wszystkie te wydarzenia budz¹ obawy osób zad³u¿onych w walucie obcej, a szczególnie osób, które zaci¹gnê³y kredyt hipoteczny denominowany we franku szwajcarskim.
Oczywiœcie ka¿dy kto zaci¹ga taki kredyt, powinien zdawaæ sobie sprawê z ryzyka, jakie wi¹¿e siê z nieprzewidzianymi zmianami kursów walutowych. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e osoby podpisuj¹ce umowê
kredytow¹ godzi³y siê najczêœciej na warunki sp³aty podyktowane przez kredytodawcê. Dlatego te¿ trudno w tym miejscu kwestionowaæ to, ¿e banki ustalaj¹c kurs kupna i sprzeda¿y okreœlonej waluty stosuj¹
spread albo korzystaj¹ z faktu, ¿e w niektórych umowach nie przewidziano mo¿liwoœci wczeœniejszej
sp³aty zobowi¹zania kredytowego. Niemniej jednak istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e banki te coraz czêœciej wykorzystuj¹ mo¿liwoœæ swobodnego okreœlania spreadu do dodatkowego, nieuzasadnionego
zwiêkszania kosztów kredytu. Zastanawiaæ musi te¿ reakcja niektórych banków na Rekomendacjê S(II)
Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadzi³a mo¿liwoœæ dokonywania sp³aty rat kapita³owo-odsetkowych bezpoœrednio w walucie indeksacyjnej. Zdarza siê bowiem, ¿e banki w takim przypadku wymagaj¹ sporz¹dzenia aneksu do umowy kredytowej, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia przez kredytobiorcê dodatkowych, niema³ych kosztów.
Opisany stan rzeczy uzasadnia podjêcie dalszych kroków, w celu ochrony praw kredytobiorców. Dlatego te¿ podjêto decyzjê o przygotowaniu projektu ustawy w tym zakresie.
Na marginesie wypada dodaæ, ¿e w toku prac przedstawiane by³y ró¿ne rozwi¹zania tego problemu,
w tym miêdzy innymi ograniczenie mo¿liwoœci stosowania spreadu walutowego przez banki poprzez zagwarantowanie prawa do sp³aty kredytu walutowego po aktualnym œrednim kursie NBP albo poprzez
ustawowe ograniczenie rozpiêtoœci wide³ek kursowych okreœlanych przez banki. Ostatecznie jednak projektodawca poszed³ w jeszcze innym kierunku.
Istot¹ zaproponowanych zmian jest umo¿liwienie kredytobiorcom – z mocy samego prawa – sp³aty rat
kapita³owo-odsetkowych w walucie indeksacyjnej. Rozwi¹zanie to umo¿liwi kredytobiorcom samodzielne nabywanie waluty w celu sp³aty zobowi¹zania kredytowego. W ten sposób te podmioty nie bêd¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo zawy¿ania kursu sprzeda¿y waluty przez bank. Co wiêcej, projektodawca zagwarantowa³ równie¿ prawo do przedterminowej sp³aty pe³nej lub czêœciowej kwoty kredytu bezpoœrednio w walucie, w której zosta³ on zaci¹gniêty. Niezwykle istotny jest w tym kontekœcie projektowany
art. 75b prawa bankowego, zgodnie z którym wykonanie wskazanego wy¿ej uprawnienia nie mo¿e wi¹zaæ
siê z koniecznoœci¹ poniesienia przez kredytobiorcê dodatkowych kosztów. W ten sposób jednoznacznie
przes¹dzono, ¿e zarówno ewentualne zmiany w umowie kredytowej, poczynione w celu wykonania przepisów niniejszego projektu ustawy, jak i otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego s³u¿¹cego sp³acie
kredytu, nie mo¿e powodowaæ po stronie kredytobiorcy dodatkowych obci¹¿eñ finansowych. Ponadto
bank nie mo¿e zobowi¹zaæ kredytobiorcy do nabywania waluty, przeznaczonej na sp³atê przedmiotowego
kredytu od okreœlonego podmiotu. Przepisy ustawy rozci¹gaj¹ siê tak¿e na po¿yczki pieniê¿ne.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e analogiczne rozwi¹zania zostan¹ przyjête tak¿e na gruncie przepisów o kredycie
konsumenckim. Niezwykle istotne i zarazem s³uszne z punktu widzenia kredytobiorców jest zrównanie
praw osób, które dopiero zamierzaj¹ zaci¹gn¹æ kredyt lub po¿yczkê walutow¹ z prawami osób, które dokona³y tej czynnoœci przed dniem wejœcia w ¿ycie omawianego projektu. O ile do tego czasu nie nast¹pi
ca³kowita sp³ata kredytu lub po¿yczki, uchwalone dziœ przepisy znajd¹ zastosowanie do tej czêœci kredytu lub po¿yczki, która pozosta³a do sp³acenia, a bank bêdzie zobowi¹zany do dokonania bezp³atnie stosownej zmiany umowy kredytu lub umowy po¿yczki.
Przedstawiony projekt ustawy zas³uguje na niezw³oczne przyjêcie. Jest to bowiem akt o szczególnym
znaczeniu dla setek tysiêcy gospodarstw domowych, które posiadaj¹ kredyt walutowy, i które w zwi¹zku
z obecn¹ sytuacj¹ znalaz³y siê w trudnej sytuacji finansowej. Oczywiœcie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tak dalece posuniêta ingerencja pañstwa w zasady realizacji zobowi¹zañ pomiêdzy kredytobiorc¹ a kredytodawc¹, w szczególnoœci w odniesieniu do ju¿ zawartych umów, nie nale¿y do codziennoœci. Uzasadnia j¹
jednak niecodzienna sytuacja, której przysz³o stawiæ czo³o. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa dotycz¹ca tak zwanych spreadów walutowych, przyznaj¹ca kredytobiorcom sp³acaj¹cym kredyt w walutach obcych prawo do wnoszenia wp³at bezpoœrednio w walucie, w której zaci¹gnêli kredyt, pojawia siê wiele lat za póŸno. Wydaje siê bowiem oczywiste, aby sp³atê rat kredytu w walucie obcej mo¿na
by³o dokonaæ w tej samej walucie. Ponadto dopiero w tej ustawie wpisujemy obowi¹zek umieszczania
w umowie z klientem wartoœci spreadu – chodzi o ró¿nicê miêdzy kursem kupna a sprzeda¿y waluty – czyli zamykamy bankom drogê do ³upienia klientów przez stosowanie wysokich spreadów walutowych.
Teraz œrodki walutowe bêdzie mo¿na nabywaæ od dowolnego podmiotu, a nie jak dot¹d wy³¹cznie
w banku, który udzieli³ kredytu. Bêdzie mo¿na je wp³acaæ w kasie banku lub przelewem bankowym.
W umowach kredytowych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej banki
zobowi¹zane bêd¹ podawaæ wartoœæ spreadu, przy którym bank bêdzie klientowi sprzedawa³ walutê.
Dziêki temu klient bêdzie otrzymywa³ pe³n¹ informacjê o kosztach kredytu i na tej podstawie porówna
oferty poszczególnych banków. Co wa¿ne, znowelizowane przepisy dotycz¹ tak nowo zaci¹ganych kredytów walutowych, jak i kredytów zaci¹gniêtych przed wejœciem w ¿ycie ustawy – w zakresie niesp³aconej
czêœci. Klient nie bêdzie mia³ obowi¹zku wczeœniejszego zawiadomienia banku, ¿e zamierza sp³acaæ kredyt walutowy w walucie obcej.
Nie wypowiadam siê szerzej na ten temat tych rozwi¹zañ, poniewa¿ dopiero ¿ycie poka¿e, jak banki wybroni¹ siê przed ewentualnymi stratami. Zapewne znajd¹ sposób, aby na tym nie straciæ. Dlatego w mojej
wypowiedzi chcia³bym podnieœæ inne problemy zwi¹zane z bankowoœci¹, mianowicie chodzi mi o ograniczenia w dostêpie do kredytów, o wysoki wzrost ryzyka kredytowego, o zmniejszenie siê dynamiki akcji
kredytowej, o s³aby system gwarancji i porêczeñ, a tak¿e o niedobór kapita³u na rynku i niestabilnoœæ
kursu z³otego. Wszystko to ma wp³yw na coraz gorsz¹ kondycjê gospodarki oraz z³¹ sytuacjê materialn¹
Polaków.
Nie odkryjê Ameryki twierdzeniem, ¿e b³êdem by³o sprzedanie instytucji bankowych obcemu kapita³owi. Spowodowa³o to powi¹zanie instytucji bankowych w Polsce z ca³ym systemem œwiatowych, a przede
wszystkim z problemami, które tam wystêpuj¹. Jednym z nich jest ograniczanie finansowania przez centralê wszystkiego, co znajduje siê poza jej granicami, krótko mówi¹c, istniej¹ce problemy oraz koszty
zrzuca siê na kraje peryferyjne, a to zawsze skutkuje transferowaniem funduszy z tego zewnêtrznego sektora do centrali. Œwiadczy o tym fakt, ¿e Polska plasuje siê na przedostatnim miejscu w UE pod wzglêdem
wielkoœci aktywów bankowych w relacji do PKB.
Kolejn¹ niedobr¹ konsekwencj¹ wyprzeda¿y banków jest fakt, ¿e obcy sektor bankowy w niewielkim
stopniu finansuje polsk¹ gospodarkê, nie jest zainteresowany pomoc¹ samorz¹dom, gospodarstwom domowym i przedsiêbiorstwom. Dowodem na to jest zmniejszenie siê dynamiki akcji kredytowej. W ci¹gu
ostatnich trzech lat wynosi³a ona 35%, obecnie wynosi tylko oko³o 7,5%. Wzros³a te¿ liczba kredytów zagro¿onych niewyp³acalnoœci¹.
Istotnym problemem jest niskie kredytowanie nieruchomoœci i mieszkalnictwa. Skoro obce banki nie
wykazuj¹ tu specjalnej aktywnoœci, powinna tê sferê zaj¹æ aktywnoœæ banku PKO BP. Zw³aszcza sfera
kredytowania mieszkalnictwa spo³ecznego powinna wysun¹æ siê na pierwszy plan. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
z powodu „zaciskania pasa” rz¹d ograniczy³ program „Rodzina na swoim”. Nie mo¿e byæ tak, ¿e nie ma innych kredytów przyjaznych rodzinie, ¿e nie ma na przyk³ad pakietu stabilizacyjnego wspieraj¹cego rodziny wielodzietne. Wkrótce grozi nam olbrzymi kryzys finansowy zwi¹zany ze za³amaniem demograficznym, dlatego teraz powinniœmy kierowaæ œrodki na te sfery spo³eczne, które najbardziej odczuwaj¹ oznaki kryzysu, na rodziny posiadaj¹ce dzieci. Zamiast tego przygl¹damy siê, jak poszerza siê sfera ubóstwa.
Wed³ug danych GUS opublikowanych 26 lipca bie¿¹cego roku prawie 23% Polaków, czyli niemal co
czwarty, ¿yje w skrajnej biedzie b¹dŸ w niedostatku. G³ówn¹ tego przyczyn¹ – jak wynika z danych GUS –
jest bezrobocie. Skoro wiêc bezrobocie jest najwa¿niejszym Ÿród³em ubóstwa, to dlaczego rz¹d „zielonej
wyspy” obci¹³ od 30 do 80% wszelkich œrodki na aktywn¹ walkê z bezrobociem. Czy wolno ³ataæ dziurê
w finansach pañstwa czym popadnie? Jeœli tak, to znaczy, ¿e rz¹d œwiadomie poszerza sferê ubóstwa.
Konsekwencj¹ z³ej sytuacji materialnej spo³eczeñstwa s¹ równie¿ problemy banków. W koñcu banki
maj¹ tyle, ile ludzie zaoszczêdz¹, a te oszczêdnoœci s¹ coraz mniejsze. Doœæ wspomnieæ, ¿e nasze wynagrodzenia nale¿¹ do najni¿szych w UE. Dlatego Zwi¹zek Banków Polskich przedstawi³ pewne propozycje
dzia³añ i zawar³ je w pakiecie stabilizacji i rozwoju pod nazw¹ „Bezpieczeñstwo rodzin i przedsiêbiorców”.
Znajduj¹ce siê w nim postulaty to: u³atwienie procedur inwestycyjnych dla przedsiêbiorców, wzmocnienie gwarancji i porêczeñ, wsparcie programów sprzyjaj¹cych rozwojowi budownictwa, a tak¿e stworzenie
przez Narodowy Bank Polski mo¿liwoœci zaci¹gania przez banki po¿yczek œrednio- i d³ugoterminowych
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pod zastaw papierów wartoœciowych i aktywów, w tym aktywów kredytowych, oraz obni¿enie stawki rezerwy obowi¹zkowej utrzymywanej przez banki w NBP, a tak¿e zwolnienie z podatku dochodowego czêœci
zysku przeznaczonego na podwy¿szenie kapita³ów w³asnych w bankach spó³dzielczych.
Konkluduj¹c, skoro sprzedaliœmy rynek bankowy i kapita³owy zagranicy, to obecnie w dobie kryzysu
powinniœmy debatowaæ, jak przetrwaæ ten kryzys jak najmniejszym kosztem, a nie jak wspieraæ prze¿ywaj¹ce problemy potê¿ne instytucje zagraniczne czy pañstwa. Rozumiem, ¿e na przyk³ad finansowe
wsparcie Grecji przez pañstwa UE jest ratowaniem przysz³oœci samej Unii. Czy jednak staæ Polskê na to,
aby dok³adaæ siê do tej po¿yczki opiewaj¹cej w sumie na 110 miliardów euro? Znawcy twierdz¹, ¿e nie jest
to ratowanie Grecji, a jedynie ratowanie banków niemieckich i francuskich. Byæ mo¿e. Jedno powoli staje
siê pewne: unijne pañstwa bêd¹ co jakiœ czas obci¹¿ane nowymi haraczami finansowymi, aby zapewniæ
stabilizacjê strefy euro. Ale czy ten sztuczny twór, tego kolosa na glinianych nogach da siê utrzymaæ? Ju¿
odzywaj¹ siê w poszczególnych krajach narodowe resentymenty, Niemcy mówi¹ o powrocie do marki,
a Anglicy œmiej¹ siê w ku³ak z Greków, ¿e przyjêli euro. Funkcjonuje tam anegdota z pytaniem: wymieñ
dwóch bajkopisarzy greckich? OdpowiedŸ: pierwszy to Ezop, a drugi to ten, który opowiada³ Grekom, jak
to bêdzie dobrze, gdy wprowadz¹ u siebie walutê euro.
Wracaj¹c do tematu banków, warto braæ przyk³ad z Wêgrów, którzy jako pierwsi wprowadzili ustawê
o spreadach walutowych, aby chroniæ spo³eczeñstwo przed bankructwem. Ponadto premier Viktor Orbán i minister gospodarki narodowej György Matolcsy opodatkowali banki oraz zagraniczne giganty handlowe i przemys³owe, aby zwiêkszyæ mo¿liwoœci bud¿etowe pañstwa. Uzasadnieniem tego kroku by³ fakt,
¿e w okresie œwiatowego kryzysu (w latach 2008–2009) obce banki i przedsiêbiorstwa nie tylko nie ponios³y strat, ale powiêkszy³y zyski. W wyniku tych i innych posuniêæ ekonomicznych Wêgrzy zaczêli
zmniejszaæ zad³u¿enie zewnêtrzne. S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹ – mówi ³aciñskie przys³owie. Skorzystajmy z wêgierskiego przyk³adu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad
Przedstawiony podczas obrad Wysokiej Izby projekt ustawy jest inicjatyw¹ poselsk¹, maj¹c¹ na celu
rozwi¹zanie problemu zwi¹zanego z terminem na z³o¿enie wniosku o umorzenie nale¿noœci z tytu³u
sk³adek nale¿nych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Nowelizacja ta ma zwi¹zek
z dosyæ g³oœn¹ w ostatnich latach kwesti¹ dotycz¹c¹ zmiany stanowiska Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w odniesieniu do obowi¹zku odprowadzania sk³adek z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej w przypadku osób, matek, prowadz¹cych t¹ dzia³alnoœæ i przebywaj¹cych jednoczeœnie na
urlopie macierzyñskim. Pierwotnie ZUS sta³ na stanowisku, i¿ w takim przypadku sk³adki te s¹
nienale¿ne, jednak w wyniku zmiany orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego zmieni³o siê równie¿
stanowisko ZUS w tym zakresie. Zak³ad zdecydowa³ siê wówczas na naliczenie zaleg³ych sk³adek, co
spotka³o siê z uzasadnionym protestem zainteresowanych osób. Przyjêta wówczas ustawa abolicyjna
okreœla³a termin na z³o¿enie wniosku o umorzenie powsta³ych w ten sposób nale¿noœci lub o zaliczenie
ich na poczet przysz³ych sk³adek. Termin ten up³yn¹³ z dniem 1 wrzeœnia 2010 r. Projektodawca zaznacza
jednak, ¿e nap³ywaj¹ sygna³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e wiele osób nie skorzysta³o z przys³uguj¹cego im
uprawnienia, gdy¿ po prostu nie mia³o wiedzy o mo¿liwoœci z³o¿enia takiego wniosku.
Dlatego te¿ przyjêcie niniejszego projektu ustawy jest zasadne. Wynika to tak¿e z faktu, ¿e osoby te
znalaz³y siê w du¿ej mierze w opisanej sytuacji nie z w³asnej winy. Pierwsza zmiana polega na uchwaleniu
art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. W ten sposób uchylony zostanie przepis, który okreœla³ termin na z³o¿enie rzeczonego wniosku o umorzenie. Jest to rozwi¹zanie korzystniejsze ani¿eli proponowane pierwotnie wyznaczenie dodatkowego terminu.
Projekt ustawy okreœla dwie procedury, zgodnie z którymi postêpowaæ bêdzie ZUS. Po pierwsze,
w przypadku uwzglêdnienia wspomnianego wniosku, na koncie ubezpieczonego, którego wniosek ten
dotyczy³, ZUS bêdzie mia³ obowi¹zek zewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. ca³oœci sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres pobierania zasi³ku macierzyñskiego lub zasi³ku w wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego, ustalonych od podstawy odpowiadaj¹cej kwocie tego zasi³ku. Drugi przypadek dotyczy³ bêdzie wniosków z³o¿onych po dniu 1 wrzeœnia 2010 r. Wówczas ZUS bêdzie musia³ wykonaæ wskazany obowi¹zek zewidencjonowania sk³adek w terminie roku od dnia z³o¿enia wniosku.
Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê z proœb¹ o przyjêcie projektu ustawy w zaproponowanym brzmieniu.
Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma zostaæ zmieniona w trzech
zasadniczych obszarach.
Pierwsza grupa zmian polega na modyfikacji regulacji okreœlaj¹cych warunki przyznania renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy skutkuj¹cych tym, ¿e osoba ca³kowicie niezdolna do pracy, która udowodni³a
okres sk³adkowy wynosz¹cy w przypadku kobiet co najmniej dwadzieœcia piêæ lat, zaœ w przypadku mê¿czyzn trzydzieœci lat, bêdzie mia³a prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy bez wzglêdu na to, czy
sta³a siê niezdolna do pracy przed up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia ustania ubezpieczenia, jak równie¿ bez wzglêdu na to, czy w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat ma co najmniej piêcioletni okres sk³adkowy
i niesk³adkowy.
Druga grupa zmian polega na ustanowieniu regulacji, wedle której uprawnieni, którzy dokonali pochówku w terminie póŸniejszym ni¿ dwanaœcie miesiêcy od daty œmierci osoby, z przyczyn ca³kowicie od
siebie niezale¿nych bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wyp³atê zasi³ku pogrzebowego w okresie kolejnych dwanastu miesiêcy od dnia pogrzebu. Takie uszczegó³owienie tego przepisu wynika z koniecznoœci dostosowania prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z paŸdziernika ubieg³ego roku.
Wreszcie trzeci obszar zmian w ustawie. Chodzi o zmianê sposobu ustalenia kapita³u pocz¹tkowego
miêdzy innymi przez wprowadzenie zasady, i¿ ustalaj¹c podstawê wymiaru kapita³u pocz¹tkowego, okres
kolejnych dziesiêciu lat kalendarzowych ustala siê z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r., nie zaœ jak dotychczas z okresu miêdzy 1 stycznia 1980 r. a 31 grudnia 1998 r. Ponadto ustawa przewiduje, ¿e kapita³ pocz¹tkowy bêdzie móg³ byæ obliczony za sta¿ ubezpieczeniowy krótszy ni¿ szeœæ miesiêcy i jeden dzieñ.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych to zarówno koniecznoœæ dostosowania do uregulowañ zawartych w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, jak i u³atwienia
dla osób korzystaj¹cych z tych emerytur i rent. To wa¿ny i potrzebny krok, który godny jest poparcia.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad
Projekt ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê jest aktem prawnym, który
wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepe³nosprawnych z powodu ró¿nego rodzaju dysfunkcji narz¹du
s³uchu. Osoby te nie stanowi¹ wprawdzie jednolitej grupy – ró¿ne s¹ stopnie ich niepe³nosprawnoœci,
ró¿ne metody komunikacji – ale problemy, jakie napotykaj¹ w ¿yciu codziennym, szczególnie w zakresie
kontaktów z otoczeniem, s¹ bardzo podobne. Podkreœliæ trzeba, ¿e z roku na rok pojawia siê coraz wiêcej
u³atwieñ s³u¿¹cych eliminacji istniej¹cych barier komunikacyjnych. Inicjatywy te nie s¹ jednak jeszcze
upowszechnione w takim stopniu i zakresie, w jakim nale¿a³oby tego oczekiwaæ. Z punktu widzenia osób
niepe³nosprawnych na pewno nie lada problemem jest koniecznoœæ za³atwienia sprawy w instytucjach
publicznych, gdzie poziom dostêpnoœci us³ug przeznaczonych dla niepe³nosprawnych nadal jest mocno
zró¿nicowany. Dlatego te¿, jak podkreœla sam autor niniejszego projektu ustawy „bez zastosowania
odpowiednich rozwi¹zañ ustawowych osoby te nie przezwyciê¿¹ istniej¹cych barier w funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie”.
Bior¹c to pod uwagê, w przedstawionym projekcie ustawy zaproponowano wiele uzupe³niaj¹cych siê
rozwi¹zañ, których celem ma byæ u³atwienie kontaktów osób niepe³nosprawnych, nazwanych w ustawie
osobami uprawnionymi, z instytucjami publicznymi. Najwa¿niejsze spoœród nich to okreœlenie procedury korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowi¹zanymi oraz okreœlenie
zasad bezp³atnego korzystania z pomocy t³umacza jêzyka migowego podczas za³atwiania spraw w urzêdzie. Osoba uprawniona mo¿e tak¿e wnioskowaæ do organu administracji publicznej o udostêpnienie jej
dokumentów niezbêdnych do za³atwienia sprawy w odpowiedniej formie, czyli dostêpnej dla tej osoby.
Uzupe³nieniem wymienionych postanowieñ jest zobowi¹zanie organów administracji publicznej do udostêpniania us³ug pozwalaj¹cych na komunikowanie siê z osobami uprawnionymi oraz upowszechniania
informacji o takiej us³udze.
Uprawnienia te realizowane bêd¹ z poszanowaniem ogólne zasady, wedle której osoba uprawniona ma
prawo sama wybraæ formê komunikowania siê z podmiotem zobowi¹zanym. Osoba ta mo¿e zatem samodzielnie wybraæ jedn¹ lub kilka form wsparcia w kontaktach z podmiotem zobowi¹zanym, jak równie¿ odpowiadaj¹cy jej jêzyk komunikowania siê, to jest PJM, SJM lub SKOGN.
Dodaæ wypada, ¿e w projekcie ustawy znalaz³y siê równie¿ przepisy pozwalaj¹ce na dofinansowanie
kosztów szkolenia w zakresie odpowiedniego rodzaju jêzyka migowego. Ze szkolenia tego bêd¹ mog³y skorzystaæ nie tylko osoby uprawnione, ale tak¿e cz³onkowie ich rodzin oraz osoby maj¹ce sta³y lub bezpoœredni kontakt z osobami uprawnionymi. Wspomniane przepisy s¹ niezwykle istotne, bowiem pomog¹
promowaæ jêzyk migowy, przez co niew¹tpliwie wp³yn¹ na jego upowszechnienie, a tym samym zdecydowanie u³atwi¹ osobom nies³ysz¹cym kontakt z otoczeniem.
Akt prawny, nad którym dziœ dyskutujemy, jest rozwi¹zaniem uniwersalnym, poniewa¿ znajdzie zastosowanie w stosunku do wszelkich kontaktów pomiêdzy osobami uprawnionymi a podmiotami zobowi¹zanymi. Dlatego te¿ jego przyjêcie bêdzie dobrym i oczekiwanym krokiem na drodze usuwania barier
komunikacyjnych w tym zakresie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1967 r. z póŸniejszymi zmianami reguluje sprawê mianowania na stopnie wojskowe. W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym by³o mo¿liwe poœmiertne mianowanie na wy¿szy stopieñ wojskowy ¿o³nierzy w s³u¿bie czynnej, za
zas³ugi na rzecz obronnoœci pañstwa, je¿eli ich œmieræ mia³a zwi¹zek z t¹ s³u¿b¹. Osoby, które poleg³y
w walce o Polskê po I wojnie œwiatowej oraz w walce o woln¹ Polskê w latach 1939–1963 lub zginê³y zamordowane przez re¿im totalitarny nie mog³y byæ mianowane na wy¿szy stopieñ wojskowy.
Umo¿liwienie mianowania poœmiertnie na wy¿szy stopieñ wojskowy w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie podlega³y obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej, a tak¿e by³ych ¿o³nierzy rezerwy bêdzie uhonorowaniem poleg³ych i zamordowanych. Przyjêcie tej
ustawy usatysfakcjonuje zapewne bliskich osób, które zas³u¿y³y siê w walkach o niepodleg³oœæ pañstwa
polskiego oraz z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz suwerennoœci i demokratyzacji Polski. Pamiêæ o tych osobach powinna równie¿ wp³yn¹æ na okreœlone postawy patriotyczne, na przekonanie, ¿e warto poœwiêcaæ
¿ycie dla Ojczyzny.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana ustawy o kombatantach uchwalona w 2007 r. wprowadzi³a dodatkowy wymóg, obowi¹zek za³¹czania do wniosku o pomoc pieniê¿n¹ opinii kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej zawieraj¹cej informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz zasadnoœci udzielenia pomocy materialnej przez kierownika
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Taka zmiana nie przynios³a ¿adnych korzyœci, wrêcz przeciwnie, utrudni³a uzyskiwanie przez kombatantów pomocy ze strony pañstwa. Spowodowa³a te¿ powstanie dodatkowych kosztów zwi¹zanych z op³atami pocztowymi, które wed³ug wyliczeñ
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynios³y w 2010 r. oko³o 77 tysiêcy z³.
W tej sytuacji nale¿y wprowadziæ zmiany u³atwiaj¹ce, a nie utrudniaj¹ce uzyskanie pomocy przez osoby, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone zmiany do ustaw s¹ w mojej ocenie zasadne i dlatego bêdê g³osowa³ za proponowanymi nowelizacjami. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o kombatantach i niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego maj¹ dwa g³ówne
cele. Jeden zwi¹zany jest z poœmiertnym mianowaniem na wy¿sze stopnie wojskowe, drugi z procedurami udzielania kombatantom pomocy pieniê¿nej.
Dotychczas poœmiertne mianowanie na wy¿szy stopieñ wojskowy odbywa³o siê w razie œmierci ¿o³nierza w s³u¿bie czynnej i gdy mia³a ona zwi¹zek z t¹ s³u¿b¹. Nowelizacja zak³ada mo¿liwoœæ poœmiertnego
mianowania na wy¿szy stopieñ wojskowy w uznaniu zas³ug z tytu³u udzia³u w walkach niepodleg³oœciowych pañstwa polskiego lub w uznaniu szczególnych zas³ug z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz suwerennej
i demokratycznej Rzeczypospolitej.
W obszarze pomocy pieniê¿nej dla kombatantów dot¹d by³o przyjête, i¿ wystêpuj¹cy o ni¹ kombatant
by³ obowi¹zany postaraæ siê o opiniê kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej. Wymóg ten uznano za zbêdny i upokarzaj¹cy, dlatego nowelizacja go znosi.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiana nowela honoruje zas³u¿onych i u³atwia lepsze i godniejsze ¿ycie kombatantom. Kierunek,
w którym zmierza, jest ze wszech miar s³uszny i godny poparcia, dlatego te¿ jestem zwolennikiem niniejszej nowelizacji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach. Proponowane zmiany dotycz¹ rozszerzenia zakresu podmiotowego przedmiotowej ustawy, zatem rozszerzenia krêgu osób, które bêd¹ mog³y zostaæ uhonorowane odznaczeniami wojskowymi
o charakterze pami¹tkowym. Oprócz ¿o³nierzy i funkcjonariuszy dzia³aj¹cych w ramach polskich kontyngentów wojskowych, PKW, którzy obecnie mog¹ otrzymaæ odznaczenia, ustawa umo¿liwi przyznawanie ich równie¿ innym ¿o³nierzom, funkcjonariuszom i osobom cywilnym wykonuj¹cym ró¿nego rodzaju
zadania na obszarze objêtym dzia³aniem PKW lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowych. Zmiany
wprowadzone w przeg³osowanej przez Sejm RP nowelizacji umo¿liwi¹ uhonorowanie osób, które, nie bêd¹c ¿o³nierzami ani funkcjonariuszami dzia³aj¹cymi w ramach PKW, równie¿ s³u¿y³y Rzeczypospolitej.
Udzia³ w zagranicznej operacji wojskowej – antyterrorystycznej, pokojowej lub wojennej – nie jest jedyn¹
godn¹ uhonorowania form¹ s³u¿by ojczyŸnie.
Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa przewiduje miêdzy innymi zmianê zasad udzielania bonifikat z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, zmianê zasad wnoszenia podwy¿szonych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego oraz zmianê zasad przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
Kiedy kwota wynikaj¹ca z aktualizacji op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste przekracza³a dwukrotnoœæ op³aty dotychczasowej, to zdarza³o siê, w szczególnoœci w du¿ych miastach, ¿e w³aœciciel gruntu,
czyli samorz¹d terytorialny albo Skarb Pañstwa, przez wiele lat, czasem nawet kilkanaœcie, nie aktualizowa³ na jakimœ gruncie op³aty rocznej. I w zwi¹zku z aktualizacj¹, sprowadzeniem do obecnych cen w danym rejonie ta op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ros³a kilkaset procent, by³y nawet notowane przypadki
podwy¿ki wynosz¹cej ponad 1000%. W naszym projekcie proponujemy, aby roz³o¿yæ tê podwy¿kê na trzy
lata. Co trzy lata, zgodnie z prawem, mo¿na aktualizowaæ op³atê roczn¹. Chodzi o to, ¿eby w pierwszym
roku op³ata wzrasta³a tylko o 100%, a ca³a nadwy¿ka by³a dzielona na pó³. I w drugim roku wchodzi³yby
w ¿ycie pierwsza po³owa, a w trzecim roku – druga z tych po³ówek. W ten sposób po trzech latach by³aby
w pe³ni zaktualizowana op³ata. W tych przypadkach pozwoli³oby to na uprzedzenie mieszkañców, ¿e za
rok i za dwa lata te podwy¿ki bêd¹ dalej wprowadzane, mogli nawet znaæ ich kwotê. Dziêki temu mogliby
³atwiej siê do tego dostosowaæ.
Problem mo¿e byæ we wspólnotach, kiedy nie do wszystkich wspó³u¿ytkowników wieczystych da siê
dotrzeæ. Proponuje siê, ¿eby wtedy wspó³u¿ytkownicy wieczyœci, którzy reprezentuj¹ ponad po³owê
wspó³u¿ytkowników wieczystego gruntu, mogli wyst¹piæ do odpowiedniego urzêdu o przekszta³cenie. Je¿eli w trybie postêpowania administracyjnego prowadzonego przez ten urz¹d nikt z pozosta³ych wspó³u¿ytkowników wieczystych nie zaprotestuje przeciwko przekszta³ceniu, to przekszta³cenia dokona siê
w trybie administracyjnym. A je¿eli pojawi siê ktoœ, kto z³o¿y protest, to wówczas zawiesza siê postêpowanie administracyjne i sprawa trafia do s¹du, jest rozpatrywana przez s¹d i po orzeczeniu s¹du trafia z powrotem do postêpowania administracyjnego.
Proponuje siê równie¿ utrzymanie bonifikaty wynosz¹cej 50% w przypadku, kiedy na gruntach Skarbu Pañstwa jest ustanowione u¿ytkowanie wieczyste i kiedy podmiot bêd¹cy u¿ytkownikiem wieczystym
gruntu przekszta³conego we w³asnoœæ staje siê jego w³aœcicielem. Zdejmuje siê tê bonifikatê z gruntów
u¿ytkowanych wieczyœcie na w³asnoœciach jednostek samorz¹du terytorialnego, zgodnie z orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Projekt ten jest odpowiedzi¹ na wiele wyra¿onych w ostatnich latach oczekiwañ spo³ecznych u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci, zarówno tych, którzy chcieliby przekszta³ciæ prawo u¿ytkowania we
w³asnoœæ, jak i tych, których w znacznym stopniu dotyka³y nowelizowane op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, tak zwane op³aty roczne – przekracza³y po znowelizowaniu dwukrotnoœæ, czêsto nawet stanowi³y wielokrotnoœæ dotychczasowej op³aty rocznej – tak¿e tych, którzy dotychczas nie mieli prawa ¿¹dania przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.
Proponowane zmiany dotycz¹ zasad wnoszenia podwy¿szonych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego oraz zasad przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, co przyczyniæ siê ma do wprowadzenia klarownych regulacji prawnych w tych obszarach. Jeszcze dalej w zmianach
obecnego stanu prawnego id¹ zg³oszone do ustawy poprawki i wniosek mniejszoœci.
Poprawka od pierwszej do dziewi¹tej zmierzaj¹ do zniesienia instytucji u¿ytkowania wieczystego, bêd¹cej, jak to zosta³o podniesione w czasie debaty w Sejmie RP, reliktem epoki realnego socjalizmu, zbêdnym w obecnych realiach prawnoustrojowych. Zmiana ta pozwoli³aby na zniesienie stanu poœredniego
pomiêdzy czasow¹ z za³o¿enia instytucj¹ u¿ytkowania, a trwa³ym prawem w³asnoœci, do którego u¿ytkowanie wieczyste zbli¿a siê na tyle, ¿e dawniej bywa³o nazywane przez doktrynê w³asnoœci¹ ograniczon¹
w czasie, które to okreœlenie – podobnie jak sama instytucja u¿ytkowania wieczystego – niepozbawione
jest pewnych sprzecznoœci, a kwestie tym regulowane z powodzeniem obj¹æ mo¿na re¿imem innych instytucji prawnych.
Wniosek mniejszoœci dotyczy odrêbnego uregulowania zasad odnosz¹cych siê do wnoszenia zaktualizowanej op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste w przypadku, gdy jej nowa wysokoœæ przekracza piêciokrotnoœæ wysokoœci obecnej, co pozwoli³oby u¿ytkownikom przystosowaæ siê do znacznej zmiany ich
obecnej sytuacji.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych daje najemcom mo¿liwoœæ wykupu mieszkania wybudowanego
z udzia³em kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.
Obecni najemcy bêd¹ mogli wykupiæ wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej
o zwaloryzowany wk³ad w³asny, czyli o tak zwan¹ partycypacjê. Zwykle wynosi³a ona 20% do 30% wartoœci lokalu.
Zgodê na wykup mieszkania bêdzie wyra¿a³ w³aœciciel, czyli TBS albo spó³dzielnia mieszkaniowa.
Umo¿liwieniem sprzeda¿y zainteresowana jest du¿a grupa najemców, wed³ug szacunków oko³o 77%.
Do tej pory ze œrodków KFM i BGK wybudowano ponad dziewiêædziesi¹t dwa tysi¹ce mieszkañ, z czego
TBS odda³y do u¿ytkowania na wynajem oko³o siedemdziesiêciu piêciu tysiêcy – tak wynika z ustaleñ na
koniec listopada 2010 r. Œrednia powierzchnia takiego mieszkania wynosi 48,4 m2.
Eksperci wyliczyli, ¿e gdyby sprzedano tylko 1/4 lokali w TBS, to fundusz dop³at zosta³by zasilony
kwot¹ oko³o 100 milionów z³, a fundusz statutowy BGK – kwot¹ ponad 1 miliarda 500 milionów z³ z tytu³u
sp³aty kredytów.
Podzielam pogl¹d, ¿e ten projekt jest odpowiedzi¹ na oczekiwania spo³eczne wyra¿ane przez najemców
TBS od wielu lat, dlatego jestem za uchwaleniem zmian w odpowiednich ustawach. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad
G³os w dyskusji nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
Celem przedstawionego projektu ustawy jest zniesienie zakazu wyodrêbniania i przenoszenia na w³asnoœæ lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa spo³ecznego i spó³dzielni mieszkaniowych, wybudowanych z udzia³em kredytu udzielonego ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.
Sytuacja, z któr¹ mamy do czynienia obecnie, jest szczególna, bowiem osoby, które w znacznym stopniu partycypowa³y w kosztach budowy wspomnianych lokali mieszkalnych maj¹ dosyæ istotnie ograniczone prawa do rozporz¹dzenia zajmowanymi mieszkaniami. W praktyce osoby te uprawnione s¹ najwy¿ej do samodzielnego wynajmu mieszkania lub do wskazania innego najemcy. Jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja wystêpuje w przypadku lokali wybudowanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe z udzia³em
œrodków pochodz¹cych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jak zaznacza projektodawca, w takim
przypadku teoretycznie mo¿liwa jest sytuacja, ¿e spó³dzielca w³adaj¹cy dan¹ nieruchomoœci¹ na podstawie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dokona wp³at odpowiadaj¹cych wartoœci tego lokalu,
a nadal nie bêdzie mia³ prawa do przekszta³cenia go we w³asnoœæ. Zauwa¿yæ wypada, ¿e w tym przypadku
sp³ata przez spó³dzielniê zobowi¹zania w czêœci przypadaj¹cej na dany lokal – zgodnie z prawem – powiêksza jednoczeœnie wysokoœæ jego wk³adu mieszkaniowego.
Zalet¹ przedstawionych w nowelizacji rozwi¹zañ jest œcis³e okreœlenie procedury przekszta³cenia
wspomnianych lokali we w³asnoœæ, co w znacznym stopniu pozwoli ograniczyæ ewentualne nadu¿ycia.
Przede wszystkim lokale te bêd¹ mog³y zostaæ wyodrêbnione jako w³asnoœæ wy³¹cznie na rzecz ich najemców, którzy jednoczeœnie s¹ stron¹ umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. Osobom tym nie bêdzie jednak przys³ugiwaæ roszczenie w tym zakresie, bowiem realizacja tego uprawnienia
zale¿eæ bêdzie od uprzedniej decyzji wyra¿onej przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.
Projektodawca za³o¿y³ tak¿e pewne ograniczenia odnosz¹ce siê do terminów. Wedle art. 33e ust. 3 projektu ustawy, wyodrêbnienie bêdzie mog³o nast¹piæ dopiero po up³ywie piêciu lat od dnia uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie budynku.
Cena sprzeda¿y lokalu, dla którego ustalono odrêbn¹ w³asnoœæ, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ jego wartoœæ
rynkowa. Wspomniana cena powinna uwzglêdniaæ tak¿e pokrycie wszystkich zobowi¹zañ przypadaj¹cych na lokal. W ten sposób nabywca bêdzie musia³ pokryæ: odpowiedni¹ czêœæ zad³u¿enia kredytowego TBS wraz z odsetkami, koszty wyceny nieruchomoœci oraz sp³atê kwoty nominalnej przypadaj¹cej na
ten lokal czêœci umorzenia kredytu. W przypadku uprzedniego partycypowania w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wniesione wówczas œrodki bêd¹ zaliczane na poczet ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego.
Jedyna zmiana w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych polega na uchyleniu art. 121 ust. 2 wspomnianej ustawy, który oznacza prawo do przeniesienia w³asnoœci lokalu przez spó³dzielniê na inn¹ osobê
w budynku wybudowanym z udzia³em œrodków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Projekt ustawy zmierza zatem do wywa¿enia s³usznych interesów poszczególnych zainteresowanych
stron: w³aœcicieli zasobów, najemców oraz kredytodawcy – Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyjêcie tego aktu umo¿liwi wielu osobom wykup mieszkania na w³asnoœæ. W wyniku jego przyjêcia – o co proszê
Wysok¹ Izbê – zyskaj¹ nie tylko obecni najemcy lokali, g³ównie lokali TBS. Œrodki pochodz¹ce ze sp³aty
kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w czêœci odpowiadaj¹cej poszczególnym lokalom zasil¹ bowiem rachunki tego banku, przez co zyska on nowe fundusze na udzielenie dalszego
wsparcia w ramach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Przeg³osowana przez Sejm nowelizacja zmierza do zmiany obecnego stanu prawnego skutkuj¹cego
uniemo¿liwieniem zbywania wybudowanych z udzia³em kredytu – udzielonego ze œrodków KFM lub BGK
w ramach rz¹dowych programów wspierania budownictwa mieszkaniowego – mieszkañ na wynajem,
stanowi¹cych w³asnoœæ budownictwa spo³ecznego (TBS) i spó³dzielni mieszkaniowych, oraz przekszta³cania spó³dzielczych lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego na prawo w³asnoœciowe.
Celem ustawy jest zniesienie zakazu wyodrêbniania mieszkañ na w³asnoœæ lub ustanawiania
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do mieszkania. W tym samym kierunku zmierza jedyna poprawka
zg³oszona do przedmiotowej ustawy, proponuj¹ca dodanie w art. 33h innych zasad rozliczania œrodków
uzyskanych ze sprzeda¿y lokali, o których mowa w rozdziale 4b.
Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad
Przedstawione zmiany maj¹ na celu zniesienie zakazu wyodrêbniania mieszkañ na w³asnoœæ lub
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do mieszkania w lokalach budowanych przez TBS.
Proponowana zmiana przeczy idei budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Istot¹ tego typu dzia³alnoœci samorz¹dowej jest stworzenie osobom, których nie staæ na zakup mieszkania, mo¿liwoœci wejœcia
w posiadanie lokalu mieszkalnego na zasadach najmu. Osoby decyduj¹ce siê na tego rodzaju formê uzyskania mieszkania wiedzia³y, ¿e nie bêd¹ mogli wykupiæ lokali na w³asnoœæ. Je¿eli proponowana zmiana
wesz³aby w ¿ycie, to mo¿na by³oby powzi¹æ w¹tpliwoœci co do jej konstytucyjnoœci, poniewa¿ chodzi tu
o uprzywilejowanie pewnych grup obywateli kosztem innych. Je¿eli ktoœ nie spe³ni³ kryteriów, na podstawie których mo¿na otrzymaæ takie lokum, lub postanowi³ zaci¹gn¹æ wieloletni kredyt, aby mieæ mieszkanie na w³asnoœæ, to w takim przypadku bêdzie pokrzywdzony. Jednak¿e mo¿na odpieraæ taki zarzut, mówi¹c, ¿e to rozwi¹zanie nie bêdzie korzystniejsze z uwagi na wysokoœæ sp³at i sprawê wykupu lokalu bêd¹cego w gestii TBS. W takim przypadku obawa dotycz¹ca niekonstytucyjnoœci niejako zwraca siê w drug¹ stronê.
Wobec przedstawionych faktów stwierdzam, ¿e ka¿de rozwi¹zanie maj¹ce na celu przekszta³canie
praw zwi¹zanych z mieszkaniami TBS w prawo w³asnoœci jest b³êdne. Tym bardziej, ¿e istot¹ TBS s¹ lokale na wynajem.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad
Na mocy omawianego projektu ustawy dokonana zostanie kompilacja szczegó³owych unormowañ
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym, kolejowym oraz w ramach ¿eglugi
œródl¹dowej. Tym samym projekt ten zast¹pi obowi¹zuj¹ obecnie ustawê o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych oraz ustawê o przewozie kolej¹ towarów niebezpiecznych. Jednak zasadniczym celem
przyjêcia wskazanej nowelizacji jest dostosowanie krajowego porz¹dku prawnego do wymogów
wynikaj¹cych z przepisów unijnych, w szczególnoœci mam tutaj na myœli dyrektywê 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu l¹dowego towarów niebezpiecznych, oraz do
aktów prawa miêdzynarodowego. Nadmieniæ wypada, ¿e projekt ustawy zachowuje w mocy wiêkszoœæ
istniej¹cych obecnie rozwi¹zañ, niemniej jednak niesie on ze sob¹ tak¿e pewne zmiany.
Wspomniane zmiany dotycz¹ miêdzy innymi zasad przeprowadzenia egzaminu w celu wydania zaœwiadczenia ADR oraz zaœwiadczenia ADN. Nowe regulacje odnosz¹ce siê do tej kwestii zosta³y zapisane
odpowiednio w art. 21–22 oraz art. 32–35 projektu ustawy. Ponadto projekt ustawy wskazuje ministra
w³aœciwego do spraw transportu jako odpowiedzialnego za wydanie odpowiednich przepisów wykonawczych w tym zakresie – odpowiednio w art. 31 i 38 projektu ustawy. Za interesuj¹ce i godne aprobaty nale¿y uznaæ przepisy zapisane w projektowanym rozdziale 4, zawieraj¹ce unormowania w zakresie zadañ realizowanych przez doradcê do spraw bezpieczeñstwa przewozu towarów niebezpiecznych. O ile bowiem
na wstêpie rzeczonego rozdzia³u projektodawca zaznaczy³, ¿e poza przepisami omawianego projektu
ustawy obowi¹zki doradcy regulowane s¹ tak¿e przez umowy miêdzynarodowe – odpowiednio ADR, RID
lub ADN – o tyle postanowienia zapisane w tym rozdziale projektu ustawy w sposób ujednolicony odnosz¹
siê do ogó³u doradców, niezale¿nie od formy transportu towarów niebezpiecznych. Rozwi¹zanie to, dziêki
ustanowieniu jednolitych przepisów, wp³ynie na uproszczenie unormowañ prawnych w opisanym zakresie. Podobny skutek zostanie osi¹gniêty tak¿e w wyniku skupienia w jednym akcie prawnym, w jednym
rozdziale lub artykule, najwa¿niejszych przepisów odnosz¹cych siê do poszczególnych zasad przewozu
towarów niebezpiecznych. Przyk³adem mo¿e byæ tu chocia¿by art. 9 projektu ustawy, w którym w sposób
przekrojowy wymienione zosta³y wszystkie podmioty wykonuj¹ce odpowiednie czynnoœci administracyjne wynikaj¹ce z przepisów: z umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR; regulaminu dla miêdzynarodowego przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych – RID; oraz umowy europejskiej dotycz¹cej przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi towarów
niebezpiecznych – ADN. Przepis ten okreœla tak¿e rodzaj czynnoœci, do jakiej upowa¿niony jest ka¿dy
podmiot. Projekt ustawy niesie ze sob¹ tak¿e pewne niewielkie zmiany w zakresie kompetencji niektórych podmiotów uczestnicz¹cych w systemie nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych.
Przyjêcie przedstawionego projektu ustawy wp³ynie na uproszczenie i ujednolicenie obowi¹zuj¹cych
dotychczas przepisów, a ponadto spowoduje dostosowanie krajowego porz¹dku prawnego zarówno do
prawodawstwa unijnego, jak i do wymogów wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych. Projekt zas³uguje
na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta, bêd¹ca projektem zg³oszonym przez Komisjê Infrastruktury, porusza wiele kwestii zwi¹zanych z przewozem towarów niebezpiecznych i kompleksowo reguluje zagadnienia zwi¹zane z t¹ materi¹, wœród nich: przewóz towarów niebezpiecznych realizowany za
poœrednictwem transportu drogowego, kolejowego i ¿eglugi œródl¹dowej, obowi¹zki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, wymagania stawiane osobom wykonuj¹cym czynnoœci zwi¹zane z tym
przewozem, wskazanie organów i jednostek realizuj¹cych zadania zwi¹zane z przewozem.
Niezwykle wa¿nym novum, jakie ustawa wprowadza, jest uregulowanie w ramach jednego aktu prawnego kwestii zarówno krajowego, jak i miêdzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Przedmiotowa ustawa pozwoli równie¿ na dostosowanie regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w tym zakresie do
wymogów prawnych na³o¿onych na Polskê przez UE.
O potrzebie uchwalenia aktu prawnego reguluj¹cego kwestie przewozu towarów niebezpiecznych
œwiadczy zarówno jednomyœlnoœæ, z jak¹ przyjêto wiele poprawek zaproponowanych do tej ustawy, równie¿ poprawek merytorycznych, jak i jednomyœlne uchwalenie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w ca³oœci wraz z przyjêtymi poprawkami.
Przeg³osowane poprawki dotycz¹ miêdzy innymi ciœnieniowych urz¹dzeñ transportowych, dookreœlenia samego pojêcia, zdefiniowania terminu „udostêpnienie na rynku” i kontroli tych urz¹dzeñ, egzaminu
koñcz¹cego kurs ADR, pocz¹tkowego oraz doskonal¹cego, kwestii bezp³atnego wydania zaœwiadczenia
ADR w okreœlonych w ustawie przypadkach oraz nienak³adania okreœlonych kar pieniê¿nych.
Punktem, nad którym warto siê jeszcze pochyliæ, jest poprawka pi¹ta zmierzaj¹ca do usuniêcia przepisu, który umo¿liwia³ rolnikom przewóz drogowy nawozów sztucznych, oleju napêdowego, œrodków
ochrony roœlin i innych produktów przy u¿yciu ci¹gnika z przyczep¹ w zakresie, w iloœciach i opakowaniach, które nie zosta³y zabronione w umowach miêdzynarodowych dotycz¹cych przewozu towarów niebezpiecznych. Usuniêcie tego zapisu, a zatem wzmiankowanej mo¿liwoœci, jest – jak to ju¿ by³o podnoszone w trakcie debaty w Sejmie RP – kolejnym wyrazem nadgorliwoœci i odrzucenia a limine jako sprzecznych z prawem UE regulacji, które niekoniecznie s¹ z tym prawem sprzeczne, i stanowi utrudnienie dla
rolników.
Z kolei wniosek mniejszoœci do art. 6 zawiera propozycjê, aby zagwarantowany przez uczestników
przewozu poziom bezpieczeñstwa podczas przewozu, o którym mowa w tym przepisie, by³ zgodny z regulaminem dla miêdzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, co ujednolici i uproœci regulacje prawne z nim zwi¹zane.
Dlatego te¿ wnioskujê o przyjêcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wraz z poprawk¹ pi¹t¹
i wnioskiem mniejszoœci do art. 6. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja aktów prawnych, które obecnie omawiamy, s³u¿y przede wszystkim pozyskaniu œrodków
unijnych przeznaczonych na wspó³finansowanie krajowych inwestycji kolejowych. Przyjmuje siê, i¿ jedynym realnym Ÿród³em œrodków na realizacjê programu „Infrastruktura i Œrodowisko” w latach
2007–2013 mo¿e byæ kredyt zaci¹gniêty w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Polskie Koleje Pañstwowe Polskie Linie Kolejowe Spó³ka Akcyjna, przy czym sp³ata kredytu mia³aby siê odbywaæ przez dysponowanie œrodkami Funduszu Kolejowego.
Zmiany, które maj¹ zostaæ wprowadzone niniejsz¹ nowel¹, umo¿liwiaj¹ PKP PLK SA uzyskanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co pozwoli na udzielenie spó³ce gwarancji sp³aty kredytu
przez Skarb Pañstwa. Nowelizacja modyfikuje tak¿e katalog zadañ funduszu, pozwalaj¹c mu gromadziæ
tak¿e œrodki finansowe na wydatki bie¿¹ce PKP PLK SA zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na zarz¹dzaniu infrastruktur¹ kolejow¹.
Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki oraz emitowaæ obligacje w kraju i za
granic¹ na rzecz Funduszu Kolejowego, ale z zastrze¿eniem przeznaczenia ich na realizacjê zadañ inwestycyjnych wynikaj¹cych z programu rzeczowo-finansowego wykorzystania œrodków funduszu. Obecnie
zaproponowane zosta³o rozszerzenie treœci programu o okreœlenie przewidywanej wysokoœci œrodków
przeznaczonych na finansowanie wydatków bie¿¹cych PKP PLK SA zwi¹zanych z zarz¹dzaniem infrastruktur¹ kolejow¹.
Nowelizacja uprawnia zarz¹dcê infrastruktury kolejowej do zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji
obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych i zadañ inwestycyjnych realizowanych w ramach wieloletniego programu dotycz¹cego infrastruktury kolejowej. Z tytu³u tych zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, a tak¿e wyemitowanych obligacji bêd¹ udzielane przez Skarb Pañstwa gwarancje i porêczenia, jednak z wy³¹czeniem sytuacji, kiedy z analiz ryzyka wynika, ¿e podmiot, którego zobowi¹zania maj¹ byæ objête porêczeniem lub gwarancj¹, nie bêdzie w stanie ich wykonaæ. Wa¿ne jest, i¿
gwarancje i porêczenia udzielone PKP PKL SA przez Skarb Pañstwa zostan¹ zwolnione z op³at prowizyjnych.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ potrzebujemy sta³ego ulepszania i rozbudowy
naszych linii kolejowych. Nowelizacja, któr¹ obecnie omawiamy, zmierza w tym kierunku, dlatego te¿ zachêcam do jej przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porz¹dku obrad
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawione w ustawie zmiany dotycz¹: objêcia przez prezesa UTK szerszym nadzorem rynku przewozu osób (zarówno w zakresie us³ugi publicznej, jak i przewozów komercyjnych); zwiêkszenia mo¿liwoœci ochrony przez prezesa UTK interesów pasa¿erów oraz przeciwdzia³anie ra¿¹co niskiej jakoœci przewozów; zwiêkszenia obowi¹zków przewoŸników i innych podmiotów w zakresie informowania pasa¿erów
o rozk³adzie jazdy oraz informowania prezesa UTK o naruszeniach ustawowego harmonogramu przygotowania i realizacji rozk³adu jazdy; ustabilizowania funkcji prezesa UTK oraz wprowadzenia dodatkowych sankcji dla podmiotów naruszaj¹cych zasady wy¿ej wymienionego postêpowania.
Przedstawiona nowelizacja ustawy podyktowana jest potrzeb¹ wzmocnienia regulatora rynku transportu kolejowego oraz dostosowania jego kompetencji do systemu organizacji przewozów przewidzianego
w przepisach ustawy o publicznych transporcie zbiorowym. Niezbêdna jest te¿ reakcja w³adzy publicznej, w tym ustawodawcy, na dezorganizacjê transportu kolejowego, która mia³a miejsce w grudniu
2010 r., poprzez zwiêkszenie uprawnieñ administracji w zakresie monitorowania i uporz¹dkowania sytuacji na rynku przewozowym.
Wprowadzone w przedstawionym projekcie regulacje przewiduj¹ uzupe³nienie kompetencji prezesa
UTK w zakresie decyzji w sprawie otwartego dostêpu o przes³ankê wp³ywu na warunki ekonomiczne us³ugi publicznej. Regulator mia³by mo¿liwoœæ odmowy dopuszczenia do infrastruktury kolejowej przewoŸnika, jeœli dzia³alnoœæ okreœlona w jego wniosku skutkowa³aby wzrostem poziomu rekompensaty wyp³acanej przez organizatora przewoŸnikowi o wiêcej ni¿ 10% w stosunku do poziomu wynikaj¹cego z umowy
o œwiadczenie us³ug publicznych lub zak³óca³aby regularnoœæ przewozów pasa¿erskich, z uwzglêdnieniem natê¿enia ruchu na linii kolejowej i potrzeb podró¿nych.
W aktualnym brzmieniu projektu wprowadzono ograniczenie zakresu oceny stanu faktycznego dokonywanego przez prezesa UTK. Funkcj¹ kontroli otwartego dostêpu jest miêdzy innymi ochrona przewoŸnika wykonuj¹cego przewozy na podstawie umowy o œwiadczenie us³ugi publicznej przed nieuczciw¹
konkurencj¹ oraz ochrona organizatora, który tak¹ umowê zawar³ przed nieuzasadnionymi wydatkami
œrodków publicznych. Wskazanie poziomu wzrostu rekompensaty nale¿nej przewoŸnikowi z tytu³u tej
umowy jako 10% stanowi jednoznaczn¹ granicê, poza któr¹ przyjmuje siê, ¿e przewozy w ramach otwartego dostêpu mog¹ byæ ograniczane. Przyjêcie granicy 10% jest rozwi¹zaniem umiarkowanym, godz¹cym
potrzeby ochrony i wspierania konkurencji z koniecznoœci¹ ochrony œrodków publicznych wydatkowanych w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ugi publicznej. Jest to jednoznaczne rozstrzygniêcie ustawodawcy,
który eliminuje w ten sposób uznaniowoœæ dzia³ania organu administracji.
Obliczenie proporcjonalnego poziomu rekompensaty zwi¹zanej z okreœlon¹ tras¹ w sytuacji, gdy wyp³acana jest ona w odniesieniu do czêœci sieci, równie¿ jest mo¿liwe, jeœli za³o¿ymy, ¿e organ zbierze odpowiednie informacje. Warto zauwa¿yæ, ¿e proponowana nowelizacja przewiduje mo¿liwoœæ ¿¹dania informacji równie¿ w tym zakresie. Znajduje siê w niej regulacja, zgodnie z któr¹ strony umowy o œwiadczenie
us³ug publicznych s¹ obowi¹zane do dostarczenia prezesowi UTK na ka¿de jego ¿¹danie dokumentów,
informacji i wyliczeñ niezbêdnych do przeprowadzenia analizy zwi¹zanej z przyznawaniem otwartego dostêpu.
Okreœlony procentowo wzrost rekompensaty dotyczy konkretnej trasy, a odnosi siê do wp³ywu na us³ugê publiczn¹ wszystkich przewozów prowadzonych w ramach otwartego dostêpu. Dotyczy jednak tylko
okresu, na jaki zostaje wydana decyzja w sprawie otwartego dostêpu. Wynika to z interpretacji celowoœciowej oraz systemowej i trudno by³oby racjonalnie przyj¹æ inn¹ wyk³adniê. Skoro zatem nie budzi ona
w¹tpliwoœci, nie ma potrzeby umieszczania jej w treœci regulacji. Ustawodawca powinien unikaæ kazuistyki, a dokonywanie niekontrowersyjnych zabiegów interpretacyjnych jest wpisane w proces stosowania prawa. Prawid³owe stosowanie prawa zniweluje zagro¿enie na przyk³ad w postaci przekroczenia ³¹cznie, przez wiêcej ni¿ jednego przewoŸnika dzia³aj¹cego w ramach otwartego dostêpu, progu 10%, bior¹c
pod uwagê zasadê pierwszeñstwa otwartego dostêpu przyznanego wczeœniej. Je¿eli – hipotetycznie –
wnioski by³yby z³o¿one równoczeœnie, to otwarty dostêp, zgodnie z zasad¹ równoœci, powinien byæ przyznany tym przewoŸnikom przyjmuj¹cym takie warunki prowadzenia dzia³alnoœci, które nie doprowadz¹
do zwiêkszenia rekompensaty o 10%.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e zdolnoœæ przewoŸnika do prowadzenia przewozów, w tym komercyjnych, potwierdza licencja oraz certyfikat bezpieczeñstwa. Istot¹ omawianej regulacji jest zaœ zapewnienie równowagi, uczciwej konkurencji, pomiêdzy us³ugami dotowanymi i komercyjnymi, œwiadczonymi na tej samej
linii. Nale¿y na ten problem spojrzeæ przez pryzmat innych regulacji proponowanych w projekcie. Dotycz¹ one prawid³owoœci ustalania oferty przewozów opartych na modelu us³ugi publicznej. Ten sam or-
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gan, który kontroluje wolny dostêp, nadzoruje tak¿e plany transportowe oraz umowy o œwiadczenie us³ug publicznych.
W nowelizacji przewidziano unormowania porz¹dkuj¹ce proces przyznawania tras poci¹gów i nadzoru
nad obowi¹zuj¹cym rozk³adem. Zgodnie z proponowanymi rozwi¹zaniami, wprowadzono obowi¹zek informowania prezesa UTK o odstêpstwach od ustawowo okreœlonego harmonogramu, wraz z koniecznoœci¹ podania przyczyn odstêpstwa. Naruszenie terminów wprost w ustawie przewidzianych mo¿e siê
³¹czyæ z kar¹ nak³adan¹ przez prezesa UTK. Wprowadzono te¿ wprost zasadê sta³oœci rozk³adu jazdy wraz
z okreœleniem niezbêdnych wyj¹tków. Wprowadzono tak¿e terminy na publikacjê rozk³adu jazdy przez
zarz¹dcê i w³aœciciela lub zarz¹dzaj¹cego dworcem. Po³¹czenie obowi¹zku informacyjnego z mo¿liwoœci¹
na³o¿enia kar za uchybienie ustawowym terminom zwi¹zanym z przygotowaniem i wdra¿aniem rozk³adu
jazdy powinno doprowadziæ do uporz¹dkowania ca³ego procesu i zmuszenia podmiotów w nim uczestnicz¹cych do przestrzegania ustawowych zasad i terminów. Powinno to zwiêkszyæ pewnoœæ dokonanych
ustaleñ po stronie przewoŸników i zarz¹dców, jak równie¿ zagwarantowaæ podró¿nym, ¿e odpowiednio
wczeœnie przygotowany i opublikowany rozk³ad jazdy bêdzie wiarygodny. Jest to rozwi¹zanie sprzyjaj¹ce
wzrostowi popytu na przewozy kolejowe.
Wzmocnieniu konkurencyjnoœci kolei w porównaniu do innych œrodków transportu ma s³u¿yæ tak¿e
nowy zakaz, który uzupe³nia niewystarczaj¹c¹ ochronê praw pasa¿era wynikaj¹c¹ z przepisów prawa
prywatnego, a tak¿e prawa unijnego. Wprowadzono zakaz naruszenia zbiorowych interesów pasa¿erów
w transporcie kolejowym, chronionych przede wszystkim prawem przewozowym, w zakresie standardu
us³ugi. Jest to odpowiedŸ na najbardziej powszechne naruszenia, na które jest najwiêcej skarg i które
wi¹¿¹ siê z najwiêkszym zainteresowaniem spo³ecznym. Chodzi o takie elementy jak higiena, komfort
przewozu czy szeroko rozumiana mo¿liwoœæ realizacji przejazdu, na który zakupiono bilet, w cywilizowanych warunkach. W aktualnym stanie prawnym zapewnienie jakoœci us³ugi jest pozostawione przewoŸnikom i brakuje realnych mo¿liwoœci administracyjnych przeciwdzia³ania negatywnym zjawiskom. Niew¹tpliwie przepisy z zakresu prawa prywatnego nie spe³niaj¹ tu swej roli, a skala problemu i koniecznoœæ
szybkiego przeciwdzia³ania wymagaj¹ dzia³añ administracyjnych.

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.

135

Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porz¹dku obrad
Ustawa zak³ada, ¿e je¿eli s¹d dysponuje opini¹ o nieletnim, sporz¹dzon¹ w innej sprawie w okresie
szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego, mo¿e wykorzystaæ j¹
w prowadzonym postêpowaniu. W takim wypadku s¹d nie zwraca siê o wydanie nowej opinii.
Sprawy z udzia³em nieletnich charakteryzuj¹ siê nie tylko obowi¹zkiem udzielenia represji karnej osobom nieletnim, ale przede wszystkim maj¹ na celu ich wychowanie. Intensywny rozwój osobowoœci oraz
kszta³towanie siê pogl¹dów m³odych ludzi, którzy niejednokrotnie, jednorazowo i incydentalnie naruszyli prawo, wymaga od organów pañstwa, aby podczas rozpatrywania ich spraw dok³adali najwy¿szej starannoœci, aby kara nie by³a zbyt surowa, tylko by³a adekwatna do pope³nionego czynu zabronionego.
Przez szeœæ miesiêcy nieletni mo¿e diametralnie zmieniæ swoje zachowanie in plus, ju¿ choæby z uwagi
na prowadzone postêpowanie. W takim wypadku opinia wydana pó³ roku wczeœniej mo¿e byæ nieprawid³owa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e chodzi o osoby m³ode rozpoczynaj¹ce swoje ¿ycie w spo³eczeñstwie obywatelskim i w takim wypadku nie wolno opieraæ siê na nieraz nieaktualnych danych. Lepiej jest wydaæ dwie
opinie, które mog¹ byæ to¿same pomimo up³ywu czasu, ni¿ oprzeæ siê na starej opinii, która mog³aby doprowadziæ do zastosowania nieodpowiednich œrodków wychowawczych lub poprawczych.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dwudziestym siódmym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta, wprowadzaj¹ca zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu oœwiaty, niewiele jednak wnosi, jeœli chodzi o zmianê nienajlepszej dziœ kondycji szkolnictwa zawodowego, tej bardzo wa¿nej, choæ niedocenianej ga³êzi szkolnictwa.
Sejm RP odrzuci³ wniosek mniejszoœci wraz z konsekwencjami zmierzaj¹cy do pozostawienia w katalogu szkó³ ponadgimnazjalnych dwuletnich uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych oraz trzyletnich
techników uzupe³niaj¹cych. Wniosek ten, z³o¿ony przez klub PiS, umo¿liwi³by kontynuowanie nauki
w wy¿ej wymienionych szko³ach m³odzie¿y, która ukoñczy³a zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹. Likwidacja tego typu szkó³, a co za tym idzie uczynienie liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych i zawodowego kursu
kwalifikacyjnego bezalternatywn¹ drog¹ dla tej m³odzie¿y maj¹cej nieraz mniej ni¿ osiemnaœcie lat, jest
z punktu widzenia jej interesów posuniêciem niew³aœciwym. Radykalnie te¿ rozmija siê z oczekiwaniami
pracodawców i nauczycieli szkó³ zawodowych od dawna ju¿ podnosz¹cych koniecznoœæ gruntownego
zreformowania szkolnictwa zawodowego.
Proponowane we wniosku mniejszoœci zmiany umo¿liwi³yby m³odzie¿y niepe³nosprawnej kontynuowanie nauki w dotychczasowym oœrodku w sposób ³¹cz¹cy podstawê programow¹ z zakresu kszta³cenia
ogólnego, szczególnie z jêzyka polskiego i matematyki, z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego
szkó³ ponadgimnazjalnych. To umo¿liwi³oby absolwentom zasadniczych szkó³ zawodowych dostêp do
kszta³cenia integruj¹cego kszta³cenie ogólne, zawodowe i proces wychowania. Takie mo¿liwoœci daæ mo¿e technikum i liceum uzupe³niaj¹ce, a nie liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych czy kurs zawodowy.
Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie wniosku mniejszoœci do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu s¹ zawierane przez Polskê bardzo czêsto. Wœród
wielu krajów, z którymi mamy tak¹ umowê, od 1994 r. jest równie¿ Malta. Jednak w protokole z 2011 r.
uchylone zostaj¹ przepisy umowy dotycz¹ce tak zwanego tax sparing. Umowa pozwala mianowicie na zaliczenie podatku nale¿nego, który podlega zap³acie w umawiaj¹cym siê pañstwie, a który jednak zosta³
obni¿ony lub którego œci¹gniêcie zosta³o zaniechane przez dane pañstwo na mocy jego przepisów o zachêtach podatkowych – w tym przypadku zaliczeniu podlega kwota podatku, który mia³by zostaæ zap³acony, jednak¿e faktycznie z powodu ulg podatkowych zosta³ objêty zwolnieniem.
Zgodnie z protoko³em podstawow¹ metod¹ unikania podwójnego opodatkowania bêdzie nadal metoda
wy³¹czenia z progresj¹, tak wiêc dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji
podatkowej, a brany pod uwagê jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, wed³ug której podatnik bêdzie zobowi¹zany rozliczyæ podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Metoda
proporcjonalnego zaliczenia bêdzie zaœ stosowana do dochodów z przeniesienia w³asnoœci maj¹tku.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ze zmian w omawianej tu umowie wynikaj¹ liczne udogodnienia. Zgoda na ratyfikacjê nale¿y do pos³ów i senatorów. Uwa¿am, ¿e umowa ta godna jest poparcia. Dziêkujê za
uwagê.
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senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
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senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . .
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . .
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
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senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . .
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
podsekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . .
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach
bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Obrony
Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach oraz
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o orderach i odznaczeniach
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . .
senator S³awomir Sadowski . . . . . .
sekretarz stanu
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . .
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
sekretarz stanu
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . .
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Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . .
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . .
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . .
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 68
Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 68
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 69
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 69
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . . 69
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 69
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 70
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 70
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . . 71
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . . 71
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 72
podsekretarz stanu
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . . 72
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . . 72
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 73
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
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o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postêpowania karnego oraz
ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
senator sprawozdawca
Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . .
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . .
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . .
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
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76
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Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia³em œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . .
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad
(cd.)
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . .
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . .
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . .
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
senator Marek Konopka . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
senator Marek Konopka . . . . . . . .
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podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . .
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem
Malty o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycznia
1994 r., podpisanego w Warszawie
dnia 6 kwietnia 2011 r.
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Spraw
Zagranicznych oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
podpisanej w Hadze dnia 14 maja
1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia
26 marca 1999 r.
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Spraw
Zagranicznych oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
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senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 99
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 99
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 100
sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 100
Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 100
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 101
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 101
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty drugi porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 101
Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 102
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 102
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 103
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 103
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 103
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 103
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 104
Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 104
Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej do
komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony
Narodowej
Komunikaty
(Przerwa w posiedzeniu)
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podczas 82. posiedzenia Senatu
Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
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porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 109
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzynastym
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w dyskusji nad punktem czternastym
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