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1. Wybór Marsza³ka Senatu.

2. Wybór Wicemarsza³ków Senatu.

3. Wybór Sekretarzy Senatu.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronis³aw Komorowski

Marsza³ek Senior VII kadencji
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Józef Zych

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji – Adam Struzik

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – Alicja Grzeœkowiak

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – Longin Pastusiak

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji – Bogdan Borusewicz

Nuncjusz apostolski w Polsce,
dziekan korpusu dyplomatycznego – arcybiskup Celestino Migliore

Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego – Andrzej Rzepliñski

Pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego
Rzeczypospolitej Polskiej – Stanis³aw D¹browski

Prokurator generalny – Andrzej Seremet

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa – Antoni Górski

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Prokuratury – Edward Zalewski

Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej – Stefan Jaworski

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli – Jacek Jezierski

Prezes Narodowego Banku Polskiego – Marek Belka

Rzecznik praw obywatelskich – Irena Lipowicz

Rzecznik praw dziecka – Marek Michalak

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji – Jan Dworak

Generalny inspektor ochrony
danych osobowych – Wojciech Wiewiórowski

Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Micha³owski

Prezes Rady Ministrów w latach 1989–1990 – Tadeusz Mazowiecki

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów – W³adys³aw Bartoszewski

Porz¹dek obrad
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(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 17 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek senior
Kazimierz Kutz oraz marsza³ek Bogdan Boruse-
wicz)

(Przybycie prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej)

(Orkiestra wojskowa gra hymn narodowy)
(Wszyscy wstaj¹, œpiewaj¹ hymn narodowy)

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³aw Komorowski:
Proszê pañstwa, otwieram pierwsze posiedze-

nie Senatu ósmej kadencji. (Oklaski)
Szanowny Panie Marsza³ku Seniorze! Szano-

wne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie!
Ju¿ po raz ósmy wybrany w demokratycznych

wyborach Senat III Rzeczypospolitej Polskiej roz-
poczyna swoj¹ kadencjê.

Wszyscy pamiêtamy, ¿e w³aœnie w Senacie ser-
ce polskiej demokracji bi³o silnym rytmem od sa-
mego pocz¹tku zmian ustrojowych w ojczyŸnie,
od 1989 r., gdy¿ wtedy, w tym prze³omowym ro-
ku 1989, tylko wybory senackie by³y w pe³ni de-
mokratyczne. Spotykamy siê wiêc w izbie polskie-
go parlamentu w sposób szczególny zwi¹zanej
z naszymi marzeniami o demokracji i o wysokiej
jakoœci demokratycznego pañstwa prawnego.
Dwadzieœcia dwa lata, które dziel¹ nas od tamtej
chwili, by³y latami owocnymi. Polska dzisiaj jest
szanowanym cz³onkiem miêdzynarodowej spo³e-
cznoœci. Wyra¿ê pragnienia chyba wszystkich, ¿y-
cz¹c tego, aby nadchodz¹ca kadencja parlamentu
przynios³a naszemu krajowi umocnienie tej pozy-
cji, by dobrze przys³u¿y³a siê ca³emu narodowi.

Sukcesy ostatnich lat nie mog¹ przes³oniæ nam
wyzwañ, przed którymi stoimy dzisiaj. Musimy
poprawiæ jakoœæ funkcjonowania pañstwa, odpo-
wiedzieæ na demograficzne wyzwanie zwi¹zane ze
starzeniem siê spo³eczeñstwa, wzmocniæ ideê je-
dnoczenia siê Europy i obroniæ trwaj¹cy od dwu-
dziestu lat wzrost gospodarczy przed skutkami
kryzysu œwiatowego. Odpowiedzi¹ Polski na kry-
zys winny staæ siê dzia³ania zmierzaj¹ce do
wzmocnienia bezpieczeñstwa finansowego, do re-
dukcji d³ugu publicznego, do zwiêkszenia konku-

rencyjnoœci polskiej gospodarki. W ten sposób
Polska osi¹gnie gotowoœæ wejœcia do strefy euro.
Tak jak mówi³em w polskim Sejmie, nie chodzi tu-
taj o sztywny kalendarz, ale o wspóln¹ œwiado-
moœæ, ¿e tylko takie dzia³ania stworz¹ nowe mo¿-
liwoœci rozwoju i wzmocni¹ konkurencyjnoœæ pol-
skiej gospodarki na miarê naszych polskich am-
bicji i aspiracji.

Oczekujê wiêc, ¿e Senat poprzez swój autorytet
Wysokiej Izby bêdzie dzia³a³ na rzecz wzrostu zau-
fania spo³eczeñstwa do pañstwa i wzajemnego za-
ufania obywateli, co wzmocni nasze wspólne wy-
si³ki w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskie-
go, bo warunkiem rozwoju, warunkiem wspólne-
go dzia³ania jest poczucie wspó³odpowiedzialno-
œci obywatelskiej.

Panie i Panowie Senatorowie, Izba, w której za-
siadacie, bywa nazywana izb¹ refleksji. Oznacza
to, ¿e waszym zadaniem by³o, jest i bêdzie czuwa-
nie nad jakoœci¹ powstaj¹cego polskiego prawa.
Ale w przesz³oœci nie zawsze dzia³o siê w tej mate-
rii najlepiej, wiemy to doskonale – wiedz¹ o tym
wszyscy parlamentarzyœci, ja równie¿ – gdy pa-
trzymy wstecz na te przesz³o dwadzieœcia lat. Zbyt
czêsto bowiem prawo tworzone by³o naprêdce,
z doraŸnej politycznej potrzeby, zbyt wiele pomys-
³ów wprowadzanych by³o i jest w ostatniej chwili.
To musi ulec zmianie. Potrzebne jest takie proce-
dowanie nad projektami ustaw, aby efekt koñco-
wy nie budzi³ w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej.
W moim przekonaniu warto, poza rygorystycz-
nym przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych ju¿ regu³,
po³o¿yæ tak¿e wiêkszy nacisk na publiczn¹ debatê
towarzysz¹c¹ pracom nad przygotowywanym
prawem, szczególnie wtedy, gdy dotyczy to kwe-
stii kontrowersyjnych i trudnych, wokó³ których
trzeba budowaæ zgodê spo³eczn¹, akceptacjê spo-
³eczn¹, bo bez niej ¿adne prawo nie bêdzie budo-
wa³o autorytetu pañstwa. Oznacza to tak¿e, ¿e de-
bata w Senacie nad jego uchwa³ami winna byæ
w najwy¿szym stopniu merytoryczna i w jak naj-
mniejszym stopniu naznaczona myœleniem w ka-
tegoriach partyjnych. Refleksja nad powstawa-
niem prawa czyni Senat naturalnym sojuszni-
kiem urzêdu prezydenckiego. Doœwiadczenie na-
sze, parlamentarzystów, mówi, ¿e dobre prawo



uchwalone przez parlament jest skuteczne, gdy
jest zapewniona zgodnoœæ z konstytucj¹, i odwro-
tnie, zbyt ma³a dba³oœæ o zachowanie konstytu-
cyjnej poprawnoœci ustaw staje siê niepotrzeb-
nym obci¹¿eniem w relacjach parlament – prezy-
dent. Chcia³bym wiêc wyraziæ nadziejê, ¿e wspól-
nym wysi³kiem unikniemy w tej kadencji tego ro-
dzaju legislacyjnych raf i barier.

Wysoka Izbo! Zarówno Polska, jak i Europa,
a tak¿e ca³y œwiat stoj¹ dziœ przed wielkimi wy-
zwaniami. Musimy wspólnie prze³amywaæ nara-
staj¹cy kryzys. Rodz¹ siê te¿ nowe demokracje –
Polska musi byæ aktywna w pomaganiu krajom,
które wyzwalaj¹ siê spod dyktatur i systemów au-
torytarnych. Rolê Polski w tym dziele wyznacza
zarówno doœwiadczenie naszej solidarnoœciowej
historii – która przecie¿ zadecydowa³a o powsta-
niu w polskim parlamencie wy¿szej izby, w³aœnie
Senatu – jak i znaczenie naszego pañstwa w miê-
dzynarodowym systemie wspó³pracy. W moim
przekonaniu niezmiennym zadaniem musi byæ
utrzymanie naszego zaanga¿owania w budowê
dobrego s¹siedztwa, musz¹ byæ kontynuowane
wysi³ki na rzecz pojednania z krajami i narodami
s¹siednimi. To jest tak¿e dziedzictwo wspania³ej
przesz³oœci solidarnoœciowej. Szczególne znacze-
nie winno mieæ wspieranie i zachêcanie do kon-
sekwentnych – chcia³bym podkreœliæ to s³owo:
konsekwentnych – dzia³añ naszego wa¿nego par-
tnera i sojusznika, Ukrainy, w jej drodze do Unii
Europejskiej. Myœlê, ¿e wyra¿ê nasz¹ wspóln¹
polsk¹ nadziejê, ¿e pomoc dla narodu bia³orus-
kiego, której udzielamy, przyniesienie istotne po-
szerzenie obszaru wolnoœci w bezpoœrednim
s¹siedztwie naszego kraju.

Solidarnoœciowe tradycje Senatu to tak¿e soli-
darnoœæ z naszymi rodakami ¿yj¹cymi poza grani-
cami kraju. W tym obszarze zas³ugi Senatu s¹
ogromne. Chcia³bym wiêc wyraziæ tutaj w³aœnie,
w Senacie moje g³êbokie przekonanie, ¿e nasze
wspólne dzia³ania na rzecz polskiej mniejszoœci
da siê w pe³ni pogodziæ z budow¹ procesu poje-
dnania i wspó³pracy z naszymi s¹siadami.

Panie i Panowie Senatorowie, serdecznie gratu-
lujê wszystkim zaszczytnego wyboru, szczególnie
¿e by³ to wybór w okrêgach jednomandatowych.
Œwiadczy to o autorytecie natury osobistej, któ-
rym pañstwo dysponujecie. Gratulujê wiêc wszy-
stkim zaszczytnego wyboru.

Czeka nas wszystkich trudna praca na rzecz
dobra wspólnego. ¯yczê Senatowi owocnej pracy,
ciekawej pracy i pracy daj¹cej satysfakcjê z postê-
pu spraw wa¿nych dla ca³ej ojczyzny. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Proszê pañstwa, widzê tutaj wiele twarzy dob-
rze mi znanych, wiele osób, które pozna³em
w tych latach s³u¿by, tak¿e parlamentarnej. Wi-
dzê równie¿ osoby, których wczeœniej nie mia³em

okazji poznaæ, a które pewnie rozpoczynaj¹ swoj¹
karierê parlamentarn¹, swoj¹ s³u¿bê parlamen-
tarn¹. Dlatego chcia³bym sobie pozwoliæ na do-
s³ownie odrobiê wzruszenia i powiedzieæ pañ-
stwu, ¿e gdy patrzy siê na tê Izbê, widaæ, ¿e jest to
Izba zarówno zakorzeniona w tym niebywale cie-
kawym okresie pocz¹tków zmian w Polsce, jak
i w pe³ni zwrócona ku przysz³oœci – wierzê, ¿e ku
dobrej przysz³oœæ naszej ojczyzny i dobrej przy-
sz³oœci polskiego parlamentaryzmu.

Teraz, zgodnie z zasadami, serdecznie proszê
marsza³ka seniora Kazimierza Kutza o przejêcie
prowadzenia obrad. (Oklaski)

Kaziu, bardzo proszê.

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu prezydentowi za otwarcie pier-

wszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej ósmej kadencji i powo³anie mnie na mar-
sza³ka seniora.

Przejmuj¹c prowadzenie obrad, pragnê serde-
cznie powitaæ goœci przyby³ych na nasz¹ dzisiej-
sz¹ uroczystoœæ. Witam pana Józefa Zycha, mar-
sza³ka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji… (oklaski) …marsza³ków Se-
natu ubieg³ych kadencji: pana Adama Struzika,
marsza³ka Senatu trzeciej kadencji… (oklaski)
…pani¹ Alicjê Grzeœkowiak, marsza³ek Senatu
czwartej kadencji… (oklaski) …pana Longina Pa-
stusiaka, marsza³ka Senatu pi¹tej kadencji. (Ok-
laski) Jest tak¿e z nami pan senator Bogdan Bo-
rusewicz, marsza³ek Senatu szóstej i siódmej ka-
dencji. (Oklaski) Witam serdecznie Jego Eksce-
lencjê ksiêdza arcybiskupa Celestina Migliore,
nuncjusza apostolskiego i dziekana korpusu
dyplomatycznego. (Oklaski) Witam przedstawi-
cieli wymiaru sprawiedliwoœci: pana Andrzeja
Rzepliñskiego, prezesa Trybuna³u Konstytucyj-
nego… (oklaski) …pana Stanis³awa D¹browskie-
go, pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego… (ok-
laski) …pana Andrzeja Seremeta, prokuratora
generalnego… (oklaski) …pana Antoniego Gór-
skiego, przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹do-
wnictwa… (oklaski) …pana Edwarda Zalewskie-
go, przewodnicz¹cego Krajowej Rady Prokuratu-
ry. (Oklaski) Witam pana Stefana Jana Jawor-
skiego, przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji
Wyborczej… (oklaski) …pana Jacka Jezierskie-
go, prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli… (oklaski)
…pana Marka Belkê, prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego… (oklaski) …pani¹ Irenê Lipowicz,
rzecznika praw obywatelskich… (oklaski) …pa-
na Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka…
(oklaski) …pana Jana Dworaka, przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji…
(oklaski) …pana Wojciecha Rafa³a Wiewiórow-
skiego, generalnego inspektora ochrony danych
osobowych. (Oklaski)
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Witam serdecznie szefów Kancelarii Prezyden-
ta i Kancelarii Sejmu… (oklaski) …oraz pozosta-
³ych szanownych goœci, w tym pana premiera Ta-
deusza Mazowieckiego… (oklaski) …oraz pana
ministra W³adys³awa Bartoszewskiego. (Oklaski)

Wielce Szanowny Panie Prezydencie! Zacni Go-
œcie! Czcigodni Senatorowie!

Przypad³ mi zaszczyt – zreszt¹ po raz drugi –
prowadzenia pierwszego posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, teraz ósmej kadencji.

Zgodnie z tradycj¹ mam wyg³osiæ przemówie-
nie, co niniejszym czyniê.

(Weso³oœæ na sali)
Bêdzie ono krótkie i sprowadzi siê do refleksji

zwi¹zanej z now¹ sytuacj¹ w tej Izbie i wokó³ niej.
W Polsce dzieje siê coœ bardzo wa¿nego. Jesteœ-

my œwiadkami przemodelowania sceny politycz-
nej. W wielu obszarach naszego ¿ycia zbiorowego
zaczyna byæ inaczej – tê „innoœæ” skonstatowaæ
mo¿na i tu, na tej sali – i nale¿y zastanowiæ siê, co
robiæ, jak dzia³aæ, by wykorzystaæ now¹ sytuacjê
i odbudowaæ autorytet Senatu. Jeœli senatorowie
o to nie zadbaj¹, ósma kadencja mo¿e okazaæ siê
ostatni¹.

I tak: z piêciu partii politycznych, które wesz³y do
Sejmu, w Senacie mamy przedstawicieli tylko
trzech ugrupowañ. Z woli w³asnej nieobecni s¹ w Iz-
bie przedstawiciele Ruchu Palikota, zaœ z SLD nie
wybrano nikogo. PSL wprowadzi³o dwóch swoich
reprezentantów i wybrano czterech senatorów nie-
zale¿nych. Mamy wiêc do czynienia ze stworem
doœæ dziwacznym – by nie powiedzieæ: koœlawym –
mimo ¿e po raz pierwszy w ostatnim dwudziestole-
ciu senatorowie wywodz¹ siê z poboru jednoman-
datowego. Zmiana ordynacji wyborczej rokowa³a
nadziejê na odpartyjnienie Senatu i liczono na zde-
cydowanie silniejsz¹ presjê naporu obywatelskiego.
Tymczasem widzimy dominacjê jednej partii polity-
cznej – dominacjê, jakiej jeszcze nie by³o. Platforma
Obywatelska wprowadzi³a do Senatu szeœædziesiê-
ciu trzech swoich przedstawicieli.

Dziœ – powiedzieæ mo¿na – Senat sta³ siê zabaw-
k¹ mechaniczn¹ nakrêcan¹ przez PO…

(Weso³oœæ na sali)
... i jest – proszê siê nie œmiaæ – schy³kow¹, by

nie powiedzieæ: patologiczn¹, form¹ gumki mysz-
ki w przep³ywie ustaw rz¹dz¹cej koalicji.

Senat zaczyna przypominaæ towarzystwo kon-
gregacji przykoœcielnej i jest efektem banalnej
walki wyborczej pomiêdzy dwiema g³ównymi si³a-
mi politycznymi. Kandydaci na senatorów trzy-
mani byli na partyjnych smyczach i nie mieli mo¿-
liwoœci – b¹dŸ nie chcieli – otworzyæ siê na wybor-
ców. W starciu PO z PiS – i odwrotnie – przynale¿-
noœæ partyjna sta³a siê raz jeszcze dominuj¹c¹
wartoœci¹ w trwaj¹cej wojnie polsko-polskiej. Ós-
ma kadencja Senatu jest produktem tej wojny.
Bêdzie kaleka i intelektualnie ja³owa…

(Poruszenie na sali)
…bo w tym stanie rzeczy nie ma naturalnej gle-

by do dysput na wy¿szym, abstrakcyjnym pozio-
mie. Na poziomie troski o pañstwo. Nazywanie
dziœ debat¹ klepanie partyjnych paciorków
z okazji procedowanych ustaw stanie siê w ósmej
kadencji ja³owym obrzêdem. I stanie siê wod¹ na
m³yn zwolenników zlikwidowania Senatu.

Miejmy przeto œwiadomoœæ, ¿e znajdujemy siê
w miejscu nie najweselszym. Nie najweselszym
dlatego, ¿e samoistnoœæ i po¿ytecznoœæ spo³eczna
Senatu jest skrêpowana i nader ograniczona,
a w dodatku zrutynizowana. Nale¿a³oby zatem
postawiæ zasadnicze pytanie: co Senat mo¿e
przedsiêwzi¹æ sam z siebie? Czy ma szanse na ja-
k¹kolwiek niezale¿noœæ i kreatywnoœæ? Czy to
w ogóle mo¿liwe?

Moim zdaniem mo¿liwoœci po¿ytecznego dzia-
³ania Senatu – i jego renesansu – istniej¹. I tkwi¹
w jego u³omnoœciach. Chodzi o to, aby przewarto-
œciowaæ je w zalety. To jest mo¿liwe. I zaraz udo-
wodniê, ¿e tê masê upad³oœciow¹ po wojnie pol-
sko-polskiej, do jakiej stoczy³ siê Senat, da siê za-
gospodarowaæ z po¿ytkiem dla naszych wyborców
i miejsca nazywanego dot¹d nies³usznie izb¹ re-
fleksji.

Przede wszystkim Senat jest miejscem konsty-
tucyjnie zagwarantowanym, a dziœ po raz pier-
wszy zasiadaj¹ w nim osoby z woli konkretnych
ludzi i z dok³adnie nazwanego miejsca. Po raz
pierwszy nasi wyborcy s¹ poniek¹d ze swoimi se-
natorami na ty. I bêd¹ teraz mogli przychodziæ do
biura senatora bardziej jak do swojego cz³owieka,
a nie tylko przedstawiciela agendy politycznej. Na
senatorach ósmej kadencji spoczywa tym samym
inna odpowiedzialnoœæ, której trzeba siê uczyæ od
zera. Zacznie bowiem funkcjonowaæ regu³a indy-
widualnego zaufania – to jest najwa¿niejsze s³owo
w tym wywodzie – i na nim mo¿na bêdzie zacz¹æ
budowaæ inne obyczaje i now¹ kulturê polityczn¹.
Mo¿e przecie¿ byæ tak, ¿e za cztery lata nikt ju¿ nie
bêdzie pamiêta³ o wojnie polsko-polskiej, a nawet
o SLD, lider opozycji przejdzie dobrowolnie na za-
s³u¿on¹ emeryturê, Janusz Palikot stanie siê g³ó-
wnym partnerem Donalda Tuska, tradycyjnie zaœ
myœlenie o za³apaniu siê na listê wyborcz¹ – przy-
najmniej do Senatu – straci wszelaki sens, a co za
tym idzie, przestanie byæ g³ównym probierzem
wyborczym.

Nadchodz¹ce miesi¹ce w Senacie nie bêd¹ sie-
lank¹. Ale ta perspektywa „innoœci”, jakoœæ zmian
krystalizowaæ siê bêdzie wy³¹cznie na terenie Sej-
mu. W nim bêdzie gulgotaæ, przy usankcjonowa-
nej biernoœci Senatu, jakbyœmy byli na innej pla-
necie, choæ ³¹cz¹ nas te same mury. Ale to wcale
nie oznacza, ¿e Senat nie mo¿e mierzyæ siê z now¹
rzeczywistoœci¹ polityczn¹. Wrêcz przeciwnie –
musi, inaczej zemrze jego przysz³oœæ. Senat mo¿e
uruchomiæ ukryt¹ energiê, która w nim drzemie.
Powinien siê przeformatowaæ w instytucjê kreaty-
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wnej pañstwowoœci, czyli wyjœæ odwa¿nie poza
op³otki partyjne. Moim zdaniem, by Senat rato-
waæ, trzeba ju¿ od pierwszego posiedzenia uczyæ
siê oddzielania podnoszenia rêki przy g³osowa-
niach na rzecz swojej partii od dzia³ania na ko-
rzyœæ w³asnych przekonañ i g³êbszego uto¿samia-
nia siê z potrzebami swoich wyborców. Biura se-
natorów mog¹ stawaæ siê miejscami obywatel-
skiej pracy, nowej wiêzi z wyborcami, bo to od
nich zale¿eæ bêdzie – bardziej ni¿ od przynale¿no-
œci partyjnej – przysz³a kariera polityczna senato-
ra. W przeliczeniu na koszty jest to inwestycja
bardzo op³acalna i wcale niedroga. Podam w³asny
przyk³ad. W moim okrêgu wyborczym g³osowa³o
na mnie ponad 60% wyborców. Kampaniê op³aci-
³em z zasobów w³asnych, a bilans monetarny
w z³otówkach nie przekroczy³ 8 tysiêcy. A wiêc
mo¿na!

Co wiêcej, Senat ma naturalne znamiona zbio-
ru wysoce elitarnego, co jest sukcesem nowej or-
dynacji. Otó¿ sk³ada siê z dziewiêædziesiêciu czte-
rech senatorów z wykszta³ceniem wy¿szym. Tak-
¿e w tak zwanych przedzia³ach wiekowych sk³ad
Senatu jest bardzo interesuj¹cy, bo a¿ siedem-
dziesiêciu senatorów jest powy¿ej piêædziesi¹tego
roku ¿ycia, a tylko jeden ma wiêcej ni¿ lat osiem-
dziesi¹t. A wiêc ta Izba w ósmej kadencji to po-
³¹czenie wielkiego potencja³u intelektualnego
i doœwiadczenia ¿yciowego. To jest naturalny ka-
pita³, na którym mo¿na budowaæ Senat jako miej-
sce trwa³ych debat o pañstwie i jego naprawie.

Obok wykonywania oczywistej, by nie rzec, me-
chanicznej pracy w Senacie, gdyby umówiæ siê na
zdystansowanie do przynale¿noœci partyjnej
i wznieœæ siê na poziom nieco bardziej osobisty
i niezale¿ny, mo¿na by³oby uruchomiæ dynamicz-
ny nurt dzia³ania Senatu, oddzielnego od rutyno-
wych obrad. Wtedy Izba sta³aby siê miejscem ¿y-
wej troski o pañstwo i sta³ej dysputy o przysz³oœci
naszego kraju. Impulsem mog³yby byæ wa¿ne
ustawy, na przyk³ad te ob³o¿one dyscyplin¹ par-
tyjn¹, tematy aplikowane z woli senatorów, na
przyk³ad dotycz¹ce spraw regionalnych, i samo
¿ycie. Wszystko to pod bu³aw¹ marsza³ka Senatu,
z udzia³em parlamentarzystów obu izb, zaprasza-
nych specjalistów i autorytetów naukowych.

Do takiego wywodu upowa¿nia mnie tak¿e byæ
mo¿e najwa¿niejszy wskaŸnik jednomandatowej
ordynacji, a mianowicie niezwykle wysoka pro-
centowoœæ zaufania do wybranych senatorów ós-
mej kadencji. I tak trzydziestu oœmiu senatorów
uzyska³o ponad 40% g³osów wyborców, piêciu –
wiêcej ni¿ 50%, a szeœciu – ponad 60%. Z czter-
dziestu wymienionych senatorów trzydziestu
siedmiu nale¿y do PO, oœmiu – do PiS, a czterech
jest niezale¿nych. Przytoczone cyfry dowodz¹, ¿e
nowa ordynacja ujawni³a ³aknienie spo³eczeñ-
stwa demokracji bardziej otwartej i obywatel-

skiej, i ¿e zas³uguje na miano udanego ekspery-
mentu. Korzystajmy z niego!

Reasumuj¹c, powiem, ¿e moja refleksja nad
ósm¹ kadencj¹ Senatu sprowadza siê do prostej
myœli, któr¹ œwiadomie wyra¿ê doœæ nieelegan-
cko: Senat powinien staæ siê dobrze zorganizowa-
nym zak³adem hodowli pañstwowców. Dziêkujê.
(Oklaski)

Szanowni Pañstwo, chcia³bym teraz zarz¹dziæ
krótk¹ przerwê.

Jeszcze raz w imieniu w³asnym i Wysokiej Izby
pragnê serdecznie podziêkowaæ panu prezyden-
towi Bronis³awowi Komorowskiemu za uœwiet-
nienie swoj¹ obecnoœci¹ dzisiejszej uroczystoœci.
(Oklaski)

(Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza
salê obrad)

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, kontynuujemy nasze po-

siedzenie.
Zgodnie zart. 30ust. 3RegulaminuSenatumam

zaszczyt z³o¿yæ teraz œlubowanie senatorskie.
Proszê wszystkich o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wy-

konywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwe-
rennoœci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko
dla pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej”.

Œlubujê.
Proszê siadaæ. Dziêkujê.
Na podstawie art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu

powo³ujê trzech sekretarzy pierwszego posiedze-
nia spoœród najm³odszych wiekiem senatorów:
senatora Przemys³awa B³aszczyka, senator An-
d¿elikê Annê Mo¿d¿anowsk¹ oraz senatora An-
drzeja Szewiñskiego. Proszê senatorów sekreta-
rzy o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Szanowni Pañstwo, teraz, zgodnie z art. 30
ust. 4 Regulaminu Senatu, senatorowie z³o¿¹ œlu-
bowanie senatorskie. Rota œlubowania zawarta
jest w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Tekst roty maj¹ pañstwo senatorowie
przygotowany i wy³o¿ony na ³awach senatorskich.

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e zgodnie z art. 30
ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie sk³adaj¹
œlubowanie w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty
œlubowania wywo³ani przez sekretarzy pierwsze-
go posiedzenia, powstawszy, wypowiadaj¹ s³owo
„Œlubujê”. Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z doda-
niem s³ów „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza
zrzeczenie siê mandatu.

Proszê wszystkich o powstanie.
Odczytujê rotê œlubowania.
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wy-

konywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwe-
rennoœci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko
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dla pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej”.

Dziêkujê. Proszê usi¹œæ.
Teraz poproszê senatora sekretarza Przemys-

³awa B³aszczyka o odczytywanie nazwisk senato-
rów wed³ug kolejnoœci zajmowanych miejsc, po-
cz¹wszy od lewej strony sali, zaœ pañstwa senato-
rów proszê o z³o¿enie œlubowania w przedstawio-
ny przeze mnie wczeœniej sposób.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Marek Aleksander Zió³kowski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
El¿bieta Ewa Bieñkowska: Œlubujê.
Marek Dariusz Rocki: Œlubujê.
£ukasz Maria Abgarowicz: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Witold Józef Gintowt-Dziewa³towski: Œlu-

bujê.
Adam Micha³ Zdzieb³o: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Stanis³aw Andrzej Hodorowicz: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Stanis³aw Jurcewicz: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Witold Jan Sitarz: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Piotr Andrzej Gruszczyñski: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Marek Konopka: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Andrzej Owczarek: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
W³odzimierz Cimoszewicz: Œlubujê.
Marek Stefan Borowski: Œlubujê.
Leszek Czarnobaj: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Roman Zaborowski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Wies³aw Kilian: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Jaros³aw Duda: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Alicja Paulina Chybicka: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Gra¿yna Anna Sztark: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Andrzej Kazimierz Misio³ek: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Marian Poœlednik: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Norbert Piotr Obrycki: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Maciej Tomasz Grubski: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.

Leszek Marian Piechota: Œlubujê. Tak mi do-
pomó¿ Bóg.

Ryszard Józef Górecki: Œlubujê. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Ryszard Antoni Knosala: Œlubujê. Tak mi do-
pomó¿ Bóg.

Zbigniew Henryk Meres: Œlubujê. Tak mi do-
pomó¿ Bóg.

Antoni Andrzej Motyczka: Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Bogus³aw Piotr Œmigielski: Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Robert Dowhan: Œlubujê.
Tadeusz Wiktor Kopeæ: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Rafa³ Klemens Muchacki: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Barbara Borys-Damiêcka: Œlubujê.
Mieczys³aw Augustyn: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Jan Wyrowiñski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Piotr Benedykt Zientarski: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Janusz Marian Sepio³: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
S³awomir Piotr Preiss: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Ireneusz Niewiarowski: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Jan Rulewski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Maria Pañczyk-Pozdziej: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Helena Hatka: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Ryszard Wies³aw Bonis³awski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Stanis³aw Antoni Iwan: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Andrzej Person: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Andrzej Kobiak:Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Micha³ Józef Wojtczak: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Bogdan Micha³ Borusewicz: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Bogdan Adam Klich: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Edmund Kazimierz Wittbrodt: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Jadwiga Kazimiera Rotnicka: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Kazimierz Mariusz Kleina: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Stanis³aw Andrzej Gorczyca: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Jan Michalski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Piotr Wach: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Andrzej Stefan Grzyb: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
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Aleksander Stefan Œwieykowski: Œlubujê.
Tak mi dopomó¿ Bóg.

Anna Teresa Aksamit: Œlubujê. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Tadeusz Ar³ukowicz: Œlubujê. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Jaros³aw Wac³aw Lasecki: Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Józef Pinior: Œlubujê.
Aleksander August Pociej: Œlubujê.
JanFilipLibicki:Œlubujê.Takmidopomó¿Bóg.
Alicja Maria Zaj¹c: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Stanis³aw Kogut: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Beata Barbara Gosiewska: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Bohdan Józef Paszkowski: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Józef Zaj¹c: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Jaros³aw Wojciech Obremski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Robert Adam Mam¹tow: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Wojciech Skurkiewicz: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Stanis³aw Karczewski: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Andrzej Antoni Matusiewicz: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Maciej Jan Klima: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Waldemar Jerzy Kraska: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Grzegorz Micha³ Wojciechowski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Bogdan Marek Pêk: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Marek Eryk Martynowski: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Andrzej Micha³ Paj¹k: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
W³adys³aw Zenon Ortyl: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Kazimierz Adam Wiatr: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Micha³ Seweryñski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Jerzy Mieczys³aw Chróœcikowski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Grzegorz Czelej: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
Grzegorz Micha³ Bierecki: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Henryk Cioch: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Stanis³aw Gogacz: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.

Janina Zofia Sagatowska: Œlubujê. Tak mi do-
pomó¿ Bóg.

Dorota Czudowska: Œlubujê. Tak mi dopomó¿
Bóg.

Mieczys³aw W³adys³aw Gil: Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Wies³aw Józef Dobkowski: Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg.

Jan Maria Jackowski: Œlubujê. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Krzysztof Marek S³oñ: Œlubujê. Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.

Henryk Górski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Kazimierz Jaworski: Œlubujê. Tak mi dopo-

mó¿ Bóg.
Andrzej Szewiñski: Œlubujê. Tak mi dopomó¿

Bóg.
And¿elika Anna Mo¿d¿anowska: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Przemys³aw Jacek B³aszczyk: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:

Czy jest wœród pañstwa senatorów ktoœ, kto nie
z³o¿y³ œlubowania? Nie widzê zg³oszeñ.

Stwierdzam, ¿e wszyscy obecni na posiedzeniu
senatorowie z³o¿yli œlubowanie.

Wysoka Izbo, zgodnie z Regulaminem Senatu
porz¹dek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje:

1. Wybór Marsza³ka Sejmu…
(G³os z sali: Senatu.)
…Marsza³ka Senatu, excusez le mot.
2. Wybór Wicemarsza³ków Senatu.
3. Wybór Sekretarzy Senatu.
Za chwilê zostanie zarz¹dzona przerwa w obra-

dach w celu umo¿liwienia pañstwu zg³aszania
kandydatur na marsza³ka Senatu. Przypominam,
¿e zg³oszenie kandydata powinno byæ podpisane
przez co najmniej dziesiêciu senatorów i z³o¿one
w gabinecie marsza³ka Senatu.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godzi-
ny 18.00.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42
do godziny18 minut 03)

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pierwszego porz¹dku obrad: wybór Marsza³ka
Senatu.

Informujê, ¿e na stanowisko marsza³ka Senatu
zosta³y zg³oszone nastêpuj¹ce kandydatury: se-
natora Bogdana Borusewicza oraz senatora Sta-
nis³awa Karczewskiego.
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Zg³oszenia kandydatów znajduj¹ siê w dru-
kach nr 1 i 2.

Proszê senatora Marka Rockiego o przedstawie-
nie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Senator Bogdan Micha³ Borusewicz urodzi³ siê

w styczniu 1949 r. w Lidzbarku Warmiñskim, do-
k¹d jego rodzice przybyli z Wilna. By³ dzia³aczem
opozycji demokratycznej. W maju 1968 r. jako
uczeñ Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni zosta³
aresztowany za druk i kolporta¿ ulotek popiera-
j¹cych protesty studentów. Jest absolwentem
Wydzia³u Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1975 r. uzys-
ka³ tytu³ magistra historii. W latach siedemdzie-
si¹tych by³ wspó³organizatorem opozycji demo-
kratycznej w Lublinie i na Wybrze¿u. W 1976 r.
uczestniczy³ w akcji pomocy robotnikom Rado-
mia i zosta³ cz³onkiem Komitetu Obrony Robotni-
ków. W latach 1977–1978 wspó³organizowa³ Wol-
ne Zwi¹zki Zawodowe Wybrze¿a. By³ tak¿e jed-
nym z redaktorów pism „Robotnik” i „Robotnik
Wybrze¿a”. W 1980 r. by³ wœród organizatorów
strajku sierpniowego w Stoczni Gdañskiej;
wspó³tworzy³ postulaty strajkowe. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego kierowa³ drugim straj-
kiem w Stoczni Gdañskiej – w grudniu 1981 r.
Przez ponad cztery lata ukrywa³ siê i dzia³a³
w podziemnych strukturach Solidarnoœci. W la-
tach 1984–1986 by³ cz³onkiem Tymczasowej Ko-
misji Koordynacyjnej, a nastêpnie Tymczasowej
Rady NSZZ „Solidarnoœæ”. Bra³ udzia³ w strajkach
w Stoczni Gdañskiej w maju i sierpniu 1988 r. Od
1989 r. by³ cz³onkiem prezydium, a w latach
1990–1991 wiceprzewodnicz¹cym Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”.

Od 1991 r. do 2001 r. by³ pos³em na Sejm: z ra-
mienia NSZZ „Solidarnoœæ” w pierwszej kadencji,
kiedy to przewodniczy³ Klubowi Parlamentarne-
mu NSZZ „Solidarnoœæ” i by³ przewodnicz¹cym
Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków sta-
nu wojennego; z ramienia Unii Demokratycznej
w drugiej i trzeciej kadencji. W drugiej kadencji
by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego, a nastêpnie prze-
wodnicz¹cym Komisji do Spraw S³u¿b Specjal-
nych oraz zastêpc¹ przewodnicz¹cego komisji
nadzwyczajnej do zbadania zgodnoœci z prawem
dzia³añ organów pañstwowych dotycz¹cych
wniosku o wszczêcie postêpowania przygotowaw-
czego w sprawie pope³nienia przestêpstwa prze-
ciwko bezpieczeñstwu pañstwa, skierowanego
w dniu 19 grudnia 1995 r. przez ministra spraw
wewnêtrznych do Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej, oraz realizacji tego wniosku. W trakcie trzech
wspomnianych kadencji Sejmu by³ cz³onkiem na-

stêpuj¹cych komisji: Komisji Spraw Zagranicz-
nych, Komisji Mniejszoœci Narodowych i Etnicz-
nych, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Na-
rodowego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrze-
nia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw
i Wolnoœci oraz Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
konstytucyjn¹ – Karta Praw i Wolnoœci, Komisji
Administracji i Spraw Wewnêtrznych, Komisji
Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej oraz Komisji
Nadzwyczajnej do spraw kodeksu pracy.

Jako marsza³ek szóstej i siódmej kadencji Sena-
tu przewodniczy³ Parlamentarnemu Zespo³owi do
spraw Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowy-
mi, a tak¿e Delegacji do Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Sejmu
Republiki Litewskiej i Rady Najwy¿szej Ukrainy.

W latach 1997–2000 by³ wiceministrem w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
gdzie miêdzy innymi nadzorowa³ Policjê. W latach
2001–2005 by³ wicemarsza³kiem i cz³onkiem Za-
rz¹du Województwa Pomorskiego.

Jest cz³onkiem Platformy Obywatelskiej RP.
Jest wdowcem; jego ¿ona, Alina Pienkowska,

by³a dzia³aczk¹ opozycji i Solidarnoœci oraz sena-
torem drugiej kadencji Senatu Rzeczpospolitej.
Ma dwoje dzieci.

Gor¹co polecam pañstwu kandydaturê pana
senatora Borusewicza. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê senatora Grzegorza Czeleja o przedsta-

wienie kandydatury senatora Stanis³awa Kar-
czewskiego.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stanis³aw Karczewski, senator Rzeczypospoli-

tej Polskiej ósmej kadencji, wybrany z list Prawa
i Sprawiedliwoœci, urodzi³ siê 14 listopada 1955 r.
w Warszawie. Tutaj ukoñczy³ szko³ê podstawow¹
i Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia Joachima Le-
lewela. W 1981 r. ukoñczy³ II Wydzia³ Lekarski
Akademii Medycznej. Bezpoœrednio po uzyskaniu
dyplomu lekarza medycyny rozpocz¹³ pracê
w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieœcie nad Pili-
c¹, gdzie pracuje do chwili obecnej. Uzyska³ I i II
stopieñ specjalizacji z chirurgii ogólnej. By³ kolej-
no: sta¿yst¹, m³odszym asystentem, asystentem,
starszym asystentem, kierownikiem Oddzia³u Po-
mocy DoraŸnej, zastêpc¹ ordynatora, zastêpc¹
dyrektora, dyrektorem i ordynatorem Oddzia³u
Chirurgicznego. By³ przewodnicz¹cym komisji
zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”. Jest cz³onkiem
Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego
Towarzystwa Wideochirurgii.
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W latach 1998–2002 by³ radnym Rady Powiatu
Grójeckiego z listy AWS. W latach 2002–2005 by³
radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z listy Prawa i Sprawiedliwoœci. W wyniku wybo-
rów parlamentarnych w 2005 r. zosta³ senatorem
Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji. By³ za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia,
cz³onkiem Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, nale¿a³ równie¿ do
Euroœródziemnomorskiego Zgromadzenia Par-
lamentarnego oraz grup parlamentarnych pol-
sko-jordañskiej i polsko-fiñskiej. W wyborach
w 2007 r. ponownie zosta³ wybrany na senatora
Rzeczypospolitej Polskiej. Zosta³ zastêpc¹ sekre-
tarza Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedli-
woœæ, od kwietnia 2010 r. pe³ni³ funkcjê przewo-
dnicz¹cego czêœci senackiej Klubu Parlamentar-
nego Prawo i Sprawiedliwoœæ. By³ zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Komisji Zdrowia, zasiada³ w Komi-
sji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹, by³ równie¿ cz³onkiem Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych. Nale¿a³ do grup parla-
mentarnych polsko-kuwejckiej, polsko-tureckiej
i polsko-jordañskiej oraz do Parlamentarnego Ze-
spo³u do spraw Wspó³pracy z Organizacjami Po-
zarz¹dowymi. By³ zastêpc¹ cz³onka Delegacji Se-
jmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO.

W wyborach 9 paŸdziernika tego roku starto-
wa³ z okrêgu czterdziestego dziewi¹tego obejmu-
j¹cego powiaty bia³obrzeski, grójecki, kozienicki
i przysuski. Uzyskuj¹c 43% poparcia, zosta³ po
raz trzeci wybrany na senatora Rzeczypospolitej
Polskiej. Od 2003 r. nale¿y do partii Prawo i Spra-
wiedliwoœæ. Jest cz³onkiem radomskiego zarz¹du
regionalnego Prawa i Sprawiedliwoœci, rady poli-
tycznej, a od stycznia tego roku – komitetu polity-
cznego. Jest równie¿ cz³onkiem komisji etyki par-
tii Prawo i Sprawiedliwoœæ.

¯ona, Eliza, jest lekarzem pediatr¹. Córka
Marta ukoñczy³a farmacjê i razem z mê¿em £u-
kaszem wychowuje synów Jana i Antoniego.
M³odsza córka Anna jest psychologiem i z mê¿em
Micha³em wychowuje trzech synów: Macieja,
Mariana i Piotra.

Wysoka Izbo, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
powinien z nale¿yt¹ uwag¹ – bez nadmiernego
poœpiechu, jak to by³o niestety w siódmej kadencji
– pochylaæ siê nad ka¿d¹ ustaw¹, która do nas
przychodzi. W dwudziestoletnim bilansie funkcjo-
nowania Senatu na ponad dwadzieœcia dwa ty-
si¹ce uchwa³, które podjêliœmy, prawie osiemna-
œcie tysiêcy wesz³o w ¿ycie, czyli zosta³o zaakcepto-
wane przez Sejm. To œwiadczy o wadze i roli Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. To œwiadczy równie¿
o jakoœci pracy nas, senatorów, senatorów poprze-
dnich kadencji, oraz o jakoœci pracy naszych legis-
latorów. Postawa senatora Stanis³awa Karczew-

skiego w ci¹gu dwóch poprzednich kadencji, jego
poczucie odpowiedzialnoœci i uczciwoœci, daje
gwarancjê godnego reprezentowania Senatu na
tak zaszczytnym stanowisku, dlatego z pe³n¹ od-
powiedzialnoœci¹ rekomendujê Wysokiej Izbie na
stanowisko marsza³ka Senatu senatora Stanis³a-
wa Karczewskiego. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-

ru Marsza³ka Senatu.
Przypominam, ¿e Senat wybiera marsza³ka

w g³osowaniu tajnym, podejmuj¹c uchwa³ê bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

G³osowanie tajne odbywa siê przy u¿yciu opie-
czêtowanych kart do g³osowania. Za chwilê sena-
torowie sekretarze wrêcz¹ pañstwu senatorom ta-
kie karty.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania mo¿na
postawiæ co najwy¿ej jeden znak „x”. Karta do g³o-
sowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden
znak „x”, zostanie uznana za g³os niewa¿ny. Sena-
tor mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu albo byæ przeciw-
ko wszystkim kandydatom, wtedy pozostawia
kartê pust¹, nie stawiaj¹c ¿adnego znaku „x”.
Karta taka bêdzie liczona jako g³os wa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
pañstwo senatorowie wyczytywani w kolejnoœci
alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ je do urny. Nastêpnie
zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach, w trak-
cie której senatorowie sekretarze oblicz¹ g³osy
oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania tajnego, a pañstwa proszê
o ich wype³nienie.

(G³os z sali: Tu jeszcze dla pani…)
(G³os z sali: Jeszcze pani…)
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali

karty do g³osowania? Tak jest.
Proszê senatora sekretarza Przemys³awa B³a-

szczyka o odczytywanie kolejno, w porz¹dku alfa-
betycznym, nazwisk senatorów, pañstwa senato-
rów zaœ proszê, ¿eby po wyczytaniu ich nazwisk
wrzucili do urny wype³nione karty dog³osowania
tajnego.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
£ukasz Abgarowicz
Anna Aksamit
Tadeusz Ar³ukowicz
Mieczys³aw Augustyn
(G³os z sali: Wolniej trochê.)
El¿bieta Bieñkowska
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Grzegorz Bierecki
Przemys³aw B³aszczyk
Ryszard Bonis³awski
Marek Borowski
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Alicja Chybicka
W³odzimierz Cimoszewicz
Henryk Cioch
Leszek Czarnobaj
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wies³aw Dobkowski
Robert Dowhan
Jaros³aw Duda
Mieczys³aw Gil
Witold Gintowt-Dziewa³towski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
(G³os z sali: Troszkê wolniej.)
Beata Gosiewska
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Grzyb
Helena Hatka
Stanis³aw Hodorowicz
Stanis³aw Iwan
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Stanis³aw Karczewski
Wies³aw Kilian
Kazimierz Kleina
Bogdan Klich
Maciej Klima
Ryszard Knosala
Andrzej Kobiak
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Tadeusz Kopeæ
Waldemar Kraska
Kazimierz Kutz
Jaros³aw Lasecki
Jan Filip Libicki
Robert Mam¹tow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Zbigniew Meres
Jan Michalski
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
And¿elika Mo¿d¿anowska
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Jaros³aw Obremski

Norbert Obrycki
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Andrzej Paj¹k
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Andrzej Person
Bogdan Pêk
Leszek Piechota
Józef Pinior
Aleksander Pociej
Marian Poœlednik
S³awomir Preiss
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Janina Sagatowska
Janusz Sepio³
Micha³ Seweryñski
Witold Sitarz
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof S³oñ
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Bogus³aw Œmigielski
Aleksander Œwieykowski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Jan Wyrowiñski
Roman Zaborowski
Alicja Zaj¹c
Józef Zaj¹c
Adam Zdzieb³o
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³o-

sy? Dziêkujê.
Teraz proszê senatorów sekretarzy o obliczenie

g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 18.40.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 25
do godziny 18 minut 42)

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:

Wznawiam obrady.
Informujê, ¿e senatorowie sekretarze skoñczyli

obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³osowa-
nia tajnego.
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Og³aszam wyniki.
Pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej ósmej kadencji. Protokó³ g³osowania taj-
nego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru
Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ós-
mej kadencji.

Powo³ani przez marsza³ka seniora sekretarze
pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemys-
³aw B³aszczyk, senator And¿elika Mo¿d¿anowska
i senator Andrzej Szewiñski – stwierdzaj¹, ¿e w g³o-
sowaniu tajnym w sprawie wyboru Marsza³ka Se-
natu oddano 98 g³osów, w tym g³osów wa¿nych 98.
Wymagana wiêkszoœæ g³osów wynosi 50.

Za kandydatur¹ senatora Bogdana Borusewi-
cza g³osowa³o 63 senatorów. (Oklaski)

Za kandydatur¹ senatora Stanis³awa Karczew-
skiego g³osowa³o 31 senatorów. (Oklaski)

Wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów
uzyska³ senator Bogdan Borusewicz.

Warszawa, dnia 8 listopada 2011 r. I tu podpisy
sekretarzy.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat wybra³ na marsza³ka Senatu pana senatora
Bogdana Borusewicza. (Oklaski)

Zgodnie z Regulaminem Senatu mam obo-
wi¹zek zapytaæ pana senatora Bogdana Boruse-
wicza, czy przyjmuje funkcjê marsza³ka Senatu.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, przyjmujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senior
Kazimierz Kutz:

Gratulujê panu najserdeczniej.
Proszê pana marsza³ka o podejœcie do sto³u

prezydialnego. Pragnê wrêczyæ panu marsza³kowi
uchwa³ê w sprawie wyboru i przekazaæ przewo-
dnictwo obrad.

Drugi raz siê to powtarza.
(G³osy z sali: Trzeci, trzeci.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Proszê zaj¹æ miejsca.
Szanowni Pañstwo, chcia³bym podziêkowaæ za

wybór na stanowisko marsza³ka Senatu. To jest
dla mnie olbrzymi zaszczyt, ale tak¿e zobowi¹za-
nie. Wszyscy czy te¿ wiêkszoœæ z nas jest zwi¹zana
z partiami, ale mandat dali nam wyborcy. Bêdzie-
my o tym pamiêtaæ.

Gratulujê mojemu kontrkandydatowi bardzo
dobrego wyniku. (Oklaski)

Mam nadziejê, ¿e bêdziemy wspó³pracowaæ dla
dobra Senatu.

Mam te¿ nadziejê, ¿e wszyscy bêdziemy mieli
na uwadze dobro, powagê Senatu i dobro Rzeczy-
pospolitej, bo przyszliœmy tutaj, ¿eby tym warto-
œciom s³u¿yæ.

Dziêkujê jeszcze raz i zapraszam do ciê¿kiej
pracy. (Oklaski)

Proszê bardzo, pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku, po pierwsze, chcia³bym po-

gratulowaæ, a po drugie, chcia³bym w imieniu
klubu Platformy poprosiæ o przerwê do dnia ju-
trzejszego do godziny 12.00 w zwi¹zku z posiedze-
niem Rady Krajowej PO.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

PanieSenatorze, toby³oprzewidzianewscenariu-
szu… (weso³oœæ na sali) …i oczywiœcie za chwilê…

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku, ja równie¿ chcia³bym panu

marsza³kowi serdecznie pogratulowaæ. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Szanowni Pañstwo, za chwilê og³oszê przerwê

w obradach.
Informujê, ¿e w czasie tej przerwy maj¹ pañ-

stwo mo¿liwoœæ zg³aszania kandydatur na wice-
marsza³ków Senatu. Przypominam, ¿e zg³oszenie
kandydata powinno byæ podpisane przez co naj-
mniej dziesiêciu senatorów i z³o¿one w gabinecie
marsza³ka Senatu.

Zarz¹dzam przerwê do jutra do godziny 12.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 48)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
I og³aszam przerwê do godziny 14. 30.
Dzisiaj wybierzemy tylko wicemarsza³ków.
(G³osy z sali: I sekretarzy.)
Tak, wicemarsza³ków i sekretarzy, oczywiœcie.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 31
do godziny 14 minut 33)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze pierwszego posiedze-

nia ju¿ zajêli miejsca przy stole prezydialnym.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, w dniu

11 marca 2011 r. zmar³ senator Bart³omiej Ko³o-
dziej. By³ senatorem pierwszej kadencji, cz³on-
kiem Komisji Samorz¹du Terytorialnego oraz Ko-
misji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹.

Proszê o powstanie i uczczenie minut¹ ciszy
pamiêci zmar³ego senatora.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: wybór Wicemarsza³ków
Senatu.

Informujê, ¿e na wicemarsza³ków Senatu zosta-
³y zg³oszone nastêpuj¹ce kandydatury: senatora
Stanis³awa Karczewskiego, senator Marii Pañ-
czyk-Pozdziej oraz senatora Jana Wyrowiñskiego.

Zg³oszenia kandydatów znajduj¹ siê odpowied-
nio w drukach nr 3, 4 i 5.

Proszê senatora Grzegorza Czeleja o przedsta-
wienie kandydatury pana senatora Stanis³awa
Karczewskiego.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e po¿ytek z przemó-

wieñ krótkich i z przemówieñ d³ugich jest taki

sam, wiêc dzisiaj pozwolê sobie swoje przemó-
wienie skróciæ. Od dnia wczorajszego w ¿yciory-
sie pana senatora Karczewskiego nast¹pi³a jedy-
nie niewielka zmiana, wi¹¿¹ca siê z wczorajszym
g³osowaniem, wiêc je¿eli pañstwo pozwolicie, po-
minê ca³y element zwi¹zany z ¿yciorysem pana
senatora.

W demokracji wiêkszoœæ wysi³ków wszystkich
partii idzie na udowodnienie, ¿e inne partie nie
potrafi¹ rz¹dziæ, a przecie¿ potrafi¹ – to oczywiste.
Myœlê wiêc, ¿e Senat stanie ponad sporami polity-
cznymi, i s¹dzê, prezentuj¹c kandydaturê pana
senatora Karczewskiego na wicemarsza³ka Sena-
tu, ¿e bêdzie on osob¹, która bêdzie d¹¿y³a do za-
gwarantowania powagi Senatu. Swoim dotych-
czasowym postêpowaniem w poprzednich kaden-
cjach udowodni³, ¿e jest osob¹ o podejœciu konsy-
liacyjnym, uczciw¹, wiarygodn¹ i gwarantuj¹c¹
godne reprezentowanie powagi Senatu. Myœlê
i mam nadziejê, ¿e pan senator Karczewski swoj¹
osob¹ bêdzie gwarantowa³ utrzymanie, wbrew
pog³oskom medialnym, pieniêdzy wspieraj¹cych
Poloniê i Polaków mieszkaj¹cych za granic¹. Jak
s¹dzê, bêdzie te¿ d¹¿y³ do tego, aby Senat – wbrew
temu, co s³yszeliœmy wczoraj – nie by³ jedynie ma-
szynk¹ do g³osowania.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwoœæ przedstawiam pañstwu kandy-
daturê pana senatora Karczewskiego na wice-
marsza³ka. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê senatora Marka Rockiego o przedstawie-

nie kandydatury senator Marii Pañczyk-Pozdziej,
a nastêpnie o przedstawienie kandydatury sena-
tora Jana Wyrowiñskiego.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ dwie kandydatury

na stanowisko wicemarsza³ków.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej urodzi³a siê

w lipcu 1942 r. w Tarnowskich Górach. W 1968 r.



ukoñczy³a filologiê polsk¹ na Wydziale Filologiczno-
-Historycznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Opolu. W latach szeœædziesi¹tych pracowa³a jako
nauczycielka w szko³ach tarnogórskich.

Od 1971 r. jest dziennikark¹ Radia Katowice.
W swej pracy dziennikarskiej zawsze zabiega³a
o godne i w³aœciwe miejsce œl¹skiej kultury oraz
jêzyka gwarowego w dziedzictwie kultury narodo-
wej. Etos pracy i wartoœci moralne charakterysty-
czne dla Œl¹zaków, a przede wszystkim ich jêzyk,
leg³y u podstaw konkursu „Po naszymu, czyli po
œl¹sku”, którego pani senator jest inicjatork¹.
W tym roku odby³a siê dwudziesta pierwsza edy-
cja tego konkursu. Dwukrotnie, w 1998 r.
i w 2004 r., konkurs ten by³ organizowany w Tek-
sasie dla tamtejszych potomków œl¹skich osadni-
ków. Laureaci tych konkursów, blisko stuosobo-
wa grupa, tworz¹ formacjê „Po naszymu Czelod-
ka” propaguj¹c¹ œl¹ski folklor i dialekt. Pani se-
nator jest te¿ autork¹ cyklu programów „Sobota
w Bytkowie” emitowanego w latach 1993–1999
w Telewizji Katowice. Zasiada w jury licznych
konkursów o charakterze regionalnym, organizo-
wanych w województwach œl¹skim i opolskim. Za
swoj¹ pracê dziennikarsk¹ i spo³eczn¹ propagu-
j¹c¹ Œl¹sk i Œl¹zaków by³a wielokrotnie nagradza-
na. Odznaczono j¹ Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a tak¿e medalem Gloria Artis,
przyznawanym przez ministra kultury i dziedzi-
ctwa narodowego. W paŸdzierniku 2010 r. ode-
bra³a w Polskim Radiu najwy¿sz¹ nagrodê – Z³oty
Mikrofon, a w styczniu tego roku za propagowanie
kultury œl¹skiej zosta³a uhonorowana platyno-
wym laurem „Pro publico bono”. Jest honorow¹
Œl¹zaczk¹ i honorow¹ obywatelk¹ swoich Tar-
nowskich Gór. W latach 2002–2005 by³a radn¹
Sejmiku Województwa Œl¹skiego. Jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie szóstej kadencji pani senator by³a
cz³onkiem Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Jako
senator siódmej kadencji by³a cz³onkiem Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisji Emigra-
cji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹. W tegorocz-
nych wyborach uzyska³a najlepszy wynik wœród
œl¹skich senatorów Platformy Obywatelskiej i bê-
dzie sprawowa³a tê funkcjê po raz trzeci. Jest bez-
partyjna. Jest mê¿atk¹, ma córkê.

Pan senator Jan Wyrowiñski urodzi³ siê w sier-
pniu 1947 r. w Brusach na Kaszubach. Jest ab-
solwentem Politechniki Gdañskiej, w 1971 r.
ukoñczy³ studia w dziedzinie automatyki prze-
mys³owej na Wydziale Elektrycznym tej polite-
chniki. W 1979 r. ukoñczy³ studia podyplomowe
na Politechnice Warszawskiej w zakresie mikro-
komputerowego sterowania obiektami przemys-
³owymi. W latach 1971–1992 pracowa³ w Resorto-
wym Oœrodku Badawczo-Rozwojowym Automa-

tyki „Chemoautomatyka” przy Zak³adach W³ó-
kien Chemicznych „Elana” w Toruniu.

W latach 2001–2005 by³ sta³ym ekspertem sej-
mowej Komisji Skarbu Pañstwa. W latach siedem-
dziesi¹tych jako dzia³acz Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Toruniu zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ
opozycji demokratycznej. W latach 1980–1991 by³
cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ”. W latach
1980–1981 by³ cz³onkiem Toruñskiego Komitetu
Obrony Wiêzionych za Przekonania. W stanie wo-
jennym by³ internowany w Potulicach i w Strzebie-
linku. Jest cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oraz Fundacji „Archiwum i Muzeum
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by
Kobiet”. Obecnie przewodniczy radzie tej fundacji.

W Sejmie dziesi¹tej, a nastêpnie pierwszej
i drugiej kadencji by³ cz³onkiem Komisji Mniej-
szoœci Narodowych i Etnicznych. W Sejmie dzie-
si¹tej kadencji by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego. W Sejmie pierwszej
kadencji by³ cz³onkiem Komisji Przekszta³ceñ
W³asnoœciowych, a w Sejmie drugiej kadencji –
zastêpc¹ przewodnicz¹cego tej komisji. W Sej-
mie trzeciej kadencji by³ zastêpc¹ przewodni-
cz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sej-
mie pi¹tej kadencji by³ zastêpc¹ przewodni-
cz¹cego Komisji Skarbu Pañstwa oraz cz³on-
kiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W minio-
nej kadencji Senatu by³ przewodnicz¹cym Ko-
misji Gospodarki Narodowej i cz³onkiem Komi-
sji Spraw Unii Europejskiej. Nale¿y do Platfor-
my Obywatelskiej, jest przewodnicz¹cym Ko³a
Platformy Obywatelskiej w Toruniu. Jest wdow-
cem, ma dwoje dzieci.

Gor¹co polecam pañstwu te dwie kandydatury
zg³oszone przez klub Platformy Obywatelskiej.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-

ru wicemarsza³ków Senatu.
Przypominam, ¿e Senat wybiera nie wiêcej ni¿

czterech wicemarsza³ków…
(Senator Bogdan Pêk: Ja mam pytanie… Czy

jest taka procedura, ¿e mo¿na zadaæ pytanie?)
Nie, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Pêk: Czyli pe³na demokracja.)
Jest po prostu inaczej ni¿ w Sejmie…
(Senator Bogdan Pêk: Rozumiem.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-

ru wicemarsza³ków Senatu.
Przypominam, ¿e Senat wybiera nie wiêcej ni¿

czterech wicemarsza³ków w g³osowaniu tajnym,
podejmuj¹c uchwa³ê bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów.

G³osowanie tajne odbywa siê przy u¿yciu opie-
czêtowanych kart do g³osowania. Za chwilê sena-
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torowie sekretarze pierwszego posiedzenia wrê-
cz¹ pañstwu senatorom takie karty.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
mo¿na postawiæ najwy¿ej trzy znaki „x”. Senator
mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu albo byæ przeciwko
wszystkim kandydatom – wtedy pozostawia kartê
pust¹, nie stawiaj¹c ¿adnego znaku „x”. Karta ta-
ka bêdzie liczona jako g³os wa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej
bêd¹ wrzucaæ karty do urny. Nastêpnie zostanie
zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie któ-
rej senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia
g³osów oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania taj-
nego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania? Tak.

Proszê senatora sekretarza Przemys³awa B³a-
szczyka o odczytywanie kolejno, w porz¹dku alfa-
betycznym, nazwisk senatorów. Pañstwa senato-
rów zaœ proszê, ¿eby po wyczytaniu ich nazwisk
wrzucili do urny wype³nione karty do g³osowania
tajnego.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
£ukasz Abgarowicz
Anna Aksamit
Tadeusz Ar³ukowicz
Mieczys³aw Augustyn
El¿bieta Bieñkowska
Grzegorz Bierecki
Przemys³aw B³aszczyk
Ryszard Bonis³awski
Marek Borowski
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Alicja Chybicka
W³odzimierz Cimoszewicz
Henryk Cioch
Leszek Czarnobaj
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wies³aw Dobkowski
Robert Dowhan
Jaros³aw Duda
Mieczys³aw Gil
Witold Gintowt-Dziewa³towski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Beata Gosiewska
Ryszard Górecki
Henryk Górski

Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Grzyb
Helena Hatka
Stanis³aw Hodorowicz
Stanis³aw Iwan
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Stanis³aw Karczewski
Wies³aw Kilian
Kazimierz Kleina
Bogdan Klich
Maciej Klima
Ryszard Knosala
Andrzej Kobiak
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Tadeusz Kopeæ
Waldemar Kraska
Kazimierz Kutz
Jaros³aw Lasecki
Jan Filip Libicki
Robert Mam¹tow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Zbigniew Meres
Jan Michalski
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
And¿elika Mo¿d¿anowska
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Jaros³aw Obremski
Norbert Obrycki
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Andrzej Paj¹k
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Andrzej Person
Bogdan Pêk
Leszek Piechota
Józef Pinior
Aleksander Pociej
Marian Poœlednik
S³awomir Preiss
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Janina Sagatowska
Janusz Sepio³
Micha³ Seweryñski
Witold Sitarz
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof S³oñ
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Bogus³aw Œmigielski
Aleksander Œwieykowski
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Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Jan Wyrowiñski
Roman Zaborowski
Alicja Zaj¹c
Józef Zaj¹c
Adam Zdzieb³o
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³osy?
(G³osy z sali: Tak.)
Rozumiem, ¿e wszyscy.
Proszê teraz senatorów sekretarzy o obliczenie

g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 15.20.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 50
do godziny 15 minut 22)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: wybór Wicemarsza³ków
Senatu.

Informujê, ¿e senatorowie sekretarze skoñczyli
obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³osowa-
nia tajnego.

Og³aszam wyniki.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 9 listopada

2011 r. w sprawie wyboru wicemarsza³ków Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu
– senator Przemys³aw B³aszczyk, senator An-
d¿elika Mo¿d¿anowska i senator Andrzej Sze-
wiñski – stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym
w sprawie wyboru wicemarsza³ków Senatu od-
dano g³osów 96, w tym g³osów wa¿nych 96.
Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wy-
nosi 49.

Za kandydatur¹ senatora Stanis³awa Karczew-
skiego g³osowa³o 81 senatorów.

Za kandydatur¹ senator Marii Pañczyk-Po-
zdziej g³osowa³o 89 senatorów.

Za kandydatur¹ senatora Jana Wyrowiñskiego
g³osowa³o 90 senatorów.

Wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów
uzyskali: pan senator Stanis³aw Karczewski, pani
senator Maria Pañczyk-Pozdziej i pan senator Jan
Wyrowiñski.

Warszawa, 5 listopada 2011 r. Pod spodem s¹
podpisy. (Oklaski)

(G³osy z sali: Gratulacje!)
No, jeszcze marsza³ek musi stwierdziæ.
(Weso³oœæ na sali)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat wybra³ na wicemarsza³ków Senatu: pana se-
natora Stanis³awa Karczewskiego, pani¹ senator
Mariê Pañczyk-Pozdziej i pana senatora Jana Wy-
rowiñskiego.

Gratulujê serdecznie.
Proszê wicemarsza³ków Senatu o podejœcie do

sto³u prezydialnego – pragnê wrêczyæ pañstwu
uchwa³ê w sprawie wyboru. (Oklaski)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: wybór Sekretarzy Se-
natu.

Przypominam, ¿e Senat wybiera ze swojego
grona od szeœciu do oœmiu sekretarzy Senatu.
Zgodnie z tradycj¹ sekretarzy Senatu wybiera siê
spoœród najm³odszych wiekiem senatorów.

Wniosek marsza³ka Senatu w sprawie wyboru
sekretarzy Senatu, zawieraj¹cy projekt uchwa³y
w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 6.

Kandydatami s¹: senator Anna Aksamit, se-
nator Przemys³aw B³aszczyk, senator Stani-
s³aw Gorczyca, senator Beata Gosiewska, se-
nator Piotr Gruszczyñski, senator Helena Hat-
ka, senator Tadeusz Kopeæ i senator Marek
Martynowski.

Przypominam, ¿e wybór sekretarzy odbywa siê
³¹cznie, chyba ¿e Senat postanowi inaczej.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Senat
wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie ³¹cznego g³oso-
wania nad wyborem sekretarzy Senatu. Wobec
braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e Senat
przyj¹³ przedstawion¹ propozycjê.

Przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania w spra-
wie wyboru sekretarzy Senatu.

Senat wybiera sekretarzy w g³osowaniu tajnym
przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania.
Za chwilê senatorowie sekretarze pierwszego po-
siedzenia wrêcz¹ pañstwu senatorom karty, na
których znajduj¹ siê nazwiska wszystkich zg³o-
szonych kandydatów.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do
g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ je-
den znak „x” lub nie postawiono ¿adnego, zosta-
nie uznana za g³os niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹
wrzucaæ te karty do urny. Nastêpnie zostanie
zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie któ-
rej senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia
g³osów oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania taj-
nego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów – o wy-
pe³nienie tych kart.
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Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali kar-
ty do g³osowania tajnego? Rozumiem, ¿e wszyscy.

Proszê senatora sekretarza Przemys³awa B³a-
szczyka o odczytywanie kolejno, w porz¹dku alfa-
betycznym, nazwisk senatorów, zaœ pañstwa se-
natorów proszê o wrzucanie do urny, po wyczyta-
niu ich nazwisk, wype³nionych kart do g³osowa-
nia tajnego.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

£ukasz Abgarowicz
Anna Aksamit
Tadeusz Ar³ukowicz
Mieczys³aw Augustyn
El¿bieta Bieñkowska
Grzegorz Bierecki
Przemys³aw B³aszczyk
Ryszard Bonis³awski
Marek Borowski
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A, urny nie ma.
(G³os z sali: Niech pan czyta.)
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Alicja Chybicka
W³odzimierz Cimoszewicz
Henryk Cioch
Leszek Czarnobaj
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wies³aw Dobkowski
Robert Dowhan
Jaros³aw Duda
Mieczys³aw Gil
Witold Gitowt-Dziewa³towski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Beata Gosiewska
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Grzyb
Helena Hatka
Stanis³aw Hodorowicz
Stanis³aw Iwan
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Stanis³aw Karczewski
Wies³aw Kilian
Kazimierz Kleina
Bogdan Klich

Maciej Klima
Ryszard Knosala
Andrzej Kobiak
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Tadeusz Kopeæ
Waldemar Kraska
Kazimierz Kutz
Jaros³aw Lasecki
Jan Filip Libicki
Robert Mam¹tow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Zbigniew Meres
Jan Michalski
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
And¿elika Mo¿d¿anowska
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Jaros³aw Obremski
Norbert Obrycki
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Andrzej Paj¹k
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Andrzej Person
Bogdan Pêk
Leszek Piechota
Józef Pinior
Aleksander Pociej
Marian Poœlednik
S³awomir Preiss
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Janina Sagatowska
Janusz Sepio³
Micha³ Seweryñski
Witold Sitarz
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof S³oñ
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Bogus³aw Œmigielski
Aleksander Œwieykowski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Jan Wyrowiñski
Roman Zaborowski
Alicja Zaj¹c
Józef Zaj¹c
Adam Zdzieb³o
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³o-
sy? Dziêkujê.

Og³aszam przerwê do godziny 15.40… Nie,
przepraszam, do godziny 15.50.

(G³osy z sali: Nie, do 15.40.)
Oprócz tego, ¿e trzeba policzyæ, to trzeba spo-

rz¹dziæ protokó³. A wiêc 15.50.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 35
do godziny 15 minut 55)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porz¹dku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e senatorowie sekretarze pierwsze-

go posiedzenia skoñczyli obliczanie g³osów i spo-
rz¹dzili protokó³ g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 9 listopada

2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu –
senator Przemys³aw B³aszczyk, senator And¿eli-
ka Mo¿d¿anowska i senator Andrzej Szewiñski –
stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie
wyboru sekretarzy Senatu oddano g³osów 91,
w tym g³osów wa¿nych – 91.

Za wyborem g³osowa³o 90 senatorów, prze-
ciwko nikt nie g³osowa³, wstrzyma³ siê 1 sena-
tor.

Warszawa, dnia 9 listopada 2011 r. Pod spo-
dem podpisy.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru sekretarzy
Senatu. (Oklaski)

Proszê nowo wybranych senatorów sekretarzy
o podejœcie do sto³u prezydialnego. Pragnê wrê-
czyæ pañstwu uchwa³ê.

(Rozmowy na sali)
Gratulujê, to jest wybór do ciê¿kiej pracy. (Ok-

laski)
Stwierdzam, ¿e porz¹dek obrad pierwszego po-

siedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e w zwi¹zku z za-

koñczeniem siódmej kadencji Senatu zachodzi
koniecznoœæ dokonania wyboru przez Senat no-
wych cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa
oraz Krajowej Rady Prokuratury. Wnioski
w sprawie wyboru senatorów do sk³adu obu rad
mo¿na sk³adaæ do marsza³ka Senatu od dnia

10 listopada do dnia 25 listopada do godziny
16.00. Pisma marsza³ka Senatu w tych spra-
wach zosta³y pañstwu senatorom dorêczone do
skrytek senatorskich.

Ponadto przypominam pañstwu o obowi¹zku
sk³adania podpisów na liœcie obecnoœci wy³o¿o-
nej przed sal¹ posiedzeñ w ka¿dym dniu posie-
dzenia.

Proszê senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz
And¿elika Mo¿d¿anowska:
Panie i Panowie Senatorowie Cz³onkowie Kon-

wentu Seniorów!
Uprzejmie informujê, i¿ marsza³ek Senatu zwo-

³uje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu dzi-
siejszym bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad –
szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A potem posie-
dzenie Prezydium Senatu.)

Nie ma wiêcej komunikatów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regu-

laminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u-
¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹ce-
go posiedzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem sena-
torskim nie przeprowadza siê dyskusji.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 49 ust. 2a Regulaminu Senatu marsza³ek
odmówi przyjêcia niewyg³oszonego oœwiadczenia,
którego treœci nie mo¿na ustaliæ lub którego wy-
g³oszenie przez senatora nie by³oby mo¿liwe
w przys³uguj¹cym mu czasie, czyli w ci¹gu piêciu
minut.

Nie widzê chêtnych, nikt siê nie zg³osi³.
Informujê, ¿e protokó³ pierwszego posiedzenia

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji
zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu zosta-
nie udostêpniony senatorom w terminie trzydzie-
stu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Se-
nackich, pokój nr 255.

Zamykam pierwsze posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Oklaski)
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 00)
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 1. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Bogdana Pêka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê pañstwa Jana i Ireny ma³¿onków B., zamieszka³ych w D¹brówce Wiel-
kiej, gmina Zgierz, zwracamy siê do Pana o podjêcie stosownych dzia³añ w sprawie postêpowania admini-
stracyjnego o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji prezydenta miasta £odzi zatwierdzaj¹cej projekt wymiany
niezabudowanych gruntów, po³o¿onych we wsi D¹brówka Wielka, gmina Zgierz, tocz¹cego siê przed mini-
strem rolnictwa i rozwoju wsi.

Nasze wyst¹pienie podyktowane jest dzia³aniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w przedmiotowej
sprawie. Przede wszystkim podnosimy, ¿e minister od jedenastu lat wydaje decyzje, które z powodu
swoich wad s¹ uchylane w trybie kontroli s¹dowoadministracyjnej. Zarówno Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny w Warszawie, jak i Naczelny S¹d Administracyjny dwukrotnie uchyla³y decyzje ministra rolni-
ctwa i rozwoju wsi z powodu braków formalnych oraz wadliwoœci postêpowania, wskazuj¹c przy tym, ¿e
po usuniêciu nieprawid³owoœci zasadne pozostaje stwierdzenie niewa¿noœci decyzji z 1978 r.

Podstawowym zarzutem jest jednak okolicznoœæ, ¿e minister rolnictwa i rozwoju wsi nie stosuje siê do
wi¹¿¹cych go wskazañ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego w Warszawie. Minister, pomimo wskazañ s¹du, 8 lutego 2011 r. umorzy³ postêpowanie
w przedmiocie uniewa¿nienia decyzji z 1978 r. Zrobi³ to wbrew wi¹¿¹cym go zapatrywaniom NSA w War-
szawie.

Dodatkowo wskazujemy, ¿e czas rozstrzygania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi opisywanej
sprawy – przesz³o jedenaœcie lat – jest skandaliczny. Skutkiem tego by³a skarga pañstwa B. na bezczyn-
noœæ ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 czerwca 2010 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w War-
szawie wyrokiem z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. zobowi¹za³ ministra rolnictwa i rozwoju wsi do rozpozna-
nia wniosku skar¿¹cych w terminie trzydziestu dni.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, uprzejmie prosimy Pana Premiera o kontrolê ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi w zakresie wymienionego postêpowania oraz poinformowanie nas o podjêtych dzia³aniach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Bogdana Pêka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Jak wynika z komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów z 23 marca 2011 r., na posiedzeniu w dniu 17 marca
2011 r. bardzo du¿a liczba delegacji w Radzie popar³a miêdzy innymi uznanie koniecznoœci bardziej spra-
wiedliwego podzia³u w latach 2014–2020 bezpoœredniego wsparcia dochodu miêdzy pañstwa cz³onkow-
skie poprzez stopniowe zmniejszanie zwi¹zku z punktami odniesienia w przesz³oœci i z uwagi na ogólny
kontekst przysz³ego bud¿etu UE. Jednoczeœnie z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wynika, ¿e zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹. W zwi¹zku
z tym mamy nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy z komunikatu wynika, ¿e obecnie dop³aty bezpoœrednie dla rolników rozdzielane s¹ w sposób
niesprawiedliwy?

2. Czy z komunikatu wynika, ¿e dop³aty bezpoœrednie, poczynaj¹c od roku 2014, bêd¹ rozdzielane
w sposób bardziej sprawiedliwy ni¿ obecnie, jednak w dalszym ci¹gu niesprawiedliwy?

3. Czy obecnie wysokoœæ wsparcia bezpoœredniego dla rolników jest uzale¿niona od przynale¿noœci
pañstwowej?

4. Czy wysokoœæ dop³at bezpoœrednich uzale¿niona od przynale¿noœci pañstwowej narusza
art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Je¿eli tak, to czy wysokoœæ dop³at bezpoœrednich
mo¿na zaskar¿yæ do s¹du lub trybuna³u?

5. Czy w œwietle prawa UE kraj cz³onkowski ma prawo wyraziæ zgodê na dyskryminacjê swoich rolni-
ków ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹?

6. Je¿eli kraj cz³onkowski wyrazi³ zgodê na niesprawiedliwy ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹
podzia³ wsparcia bezpoœredniego rolników, to czy on sam lub rolnicy z tego kraju mog¹ siê domagaæ znie-
sienia tej niesprawiedliwoœci przed s¹dem lub trybuna³em?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza i Bogdana Pêka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Uprzejmie prosimy o informacjê, jak zmieniaj¹ siê przychody, koszty i dochody gospodarstw rolnych
od 2007 r., wraz z prognoz¹ na nastêpne lata. Z prognoz opublikowanych przez IERiG¯ wynika, ¿e œrednie
wsparcie z dop³at z UE na gospodarstwo wynosi oko³o 17,4 tysi¹ca z³. Kwota ta, jak wynika z danych UE,
przewy¿sza wsparcie z I i II filara ³¹cznie ze wsparciem z bud¿etu krajowego.

Prosimy zatem o podanie, jakie kwoty oraz z jakich dzia³añ i funduszy sk³adaj¹ siê na wymienion¹ su-
mê. Prosimy tak¿e o podanie informacji, ile gospodarstw otrzymuje wsparcie z II filara, a w szczególnoœci
w zwi¹zku z: ONW, rentami strukturalnymi, zalesianiem, programami rolno-œrodowiskowymi, „M³odym
rolnikiem”, inwestycjami w gospodarstwach rolnych, ró¿nicowaniem dzia³alnoœci i innymi dzia³aniami.
Prosimy równie¿ o podanie, jaki jest poziom wsparcia ogólnego na 1 ha i ile gospodarstw skorzysta³o
z wielu programów lub wielokrotnie z tego samego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk
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