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1. Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora*.
2. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
5. Ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia
2 kwietnia 2013 r.
6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
7. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku.
8. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych
w 2013 roku petycji.
10. Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych.

W debacie nad projektem uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa
Antalla seniora tłumaczenie oryginalnej wypowiedzi mówcy zostało złożone kolorową czcionką.
*

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.
Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

– przewodniczący Jan Dworak
– wiceprzewodniczący Witold Graboś
– członek Sławomir Rogowski

Krajowa Rada Sądownictwa

– przewodniczący Roman Hauser

Ministerstwo Obrony Narodowej

– podsekretarz stanu Maciej Jankowski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

– sekretarz stanu Jarosław Duda

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– podsekretarz stanu Artur Nowak-Far

Ministerstwo Sprawiedliwości

– podsekretarz stanu w Michał Królikowski

Ministerstwo Zdrowia

– sekretarz stanu Sławomir Neumann
– podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki

Iván Gyurcsik

– ambasador Węgier w Polsce

János Latorcai

– wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Węgier

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Stanisław Karczewski i Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią
senator Annę Aksamit oraz pana senatora Marka
Martynowskiego. Listę mówców prowadzić będzie
pani senator Anna Aksamit.
Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy
stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, informuję, że w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. zostali wybrani senatorowie: w województwie śląskim
w okręgu wyborczym nr 73 pani senator Izabela
Helena Kloc… (oklaski) …w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47 pani senator
Maria Zofia Koc… (oklaski) …w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82 pan senator
Jarosław Rusiecki. (Oklaski)
Przed przystąpieniem do obrad państwo senatorowie złożą ślubowanie senatorskie. Rota ślubowania senatorskiego jest zawarta w art. 104 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypominam, że zgodnie z art. 30 ust. 5
Regulaminu Senatu senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania
wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być
złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę państwa senatorów o podejście do stołu
prezydialnego w celu złożenia ślubowania senatorskiego.
Proszę wszystkich o powstanie.
(Wszyscy wstają)
Odczytuję rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec
narodu, strzec suwerenności i interesów państwa,
czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra

obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Proszę senator Izabelę Helenę Kloc o złożenie
ślubowania.

Senator Izabela Kloc:
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Stwierdzam, że senator Izabela Helena Kloc złożyła ślubowanie.
Proszę senator Marię Zofię Koc o złożenie ślubowania.

Senator Maria Koc:
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Stwierdzam, że senator Maria Zofia Koc złożyła
ślubowanie.
Proszę senatora Jarosława Rusieckiego o złożenie
ślubowania.

Senator Jarosław Rusiecki:
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Stwierdzam, że senator Jarosław Rusiecki złożył
ślubowanie.
(Oklaski)
Dziękuję państwu senatorom.
Proszę o zajęcie swoich miejsc.
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na sali
posiedzeń został zmieniony system do głosowania.
Informacje z opisem jego używania wszyscy państwo otrzymali do skrytek i na pulpity. Najistotniejsza
różnica polega na sposobie uruchomienia mikrofonu.
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Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika
oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

(marszałek B. Borusewicz)
Teraz działa on tylko wtedy, gdy do czytnika włożona jest karta do głosowania. Uprzejmie proszę zatem o pobranie karty do głosowania i włożenie jej
do czytnika także wtedy, gdy zamierzacie państwo
zabrać głos.
Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym trzecim
posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na
tym samym posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r.
Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych; do ustawy o charakterystyce energetycznej
budynków oraz część poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz
niektórych innych ustaw.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów
pięćdziesiątego siódmego i pięćdziesiątego ósmego
posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń
zostały przyjęte.
Informuję, że protokoły pięćdziesiątego dziewiątego i sześćdziesiątego posiedzenia Senatu, zgodnie
z Regulaminem Senatu, są przygotowane do udostępnienia Senatowi. Jeśli nikt z państwa senatorów nie
zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na
kolejnym posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktu piątego projektu
porządku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji
Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego
w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r., zostało
dostarczone w terminie późniejszym niż określony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przeprowadzoną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senatu przyjął przedstawioną propozycję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Wysoka Izbo, w przypadku niezgłoszenia wniosków o charakterze legislacyjnym głosowanie nad
punktem pierwszym porządku obrad odbędzie się
bezpośrednio po jego rozpatrzeniu. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Ponadto informuję, że jutro wznawiamy obrady o godzinie 9.00 i rozpoczynamy od rozpatrzenia punktu ósmego, to jest informacji z działalności
Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci
Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa
Antalla seniora.
Wysoka Izbo! Pragnę powitać przebywającego
w Polsce z oficjalną wizytą wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, pana Jánosa
Latorcaia. (Oklaski)
Witam ambasadora Węgier w Polsce, pana Ivána
Gyurcsika. (Oklaski)
Witam przedstawicieli władz samorządowych,
przedstawicieli środowisk i organizacji społecznych,
kulturalnych i naukowych oraz pozostałych przybyłych gości.
Pragnę poinformować państwa, że w dniu dzisiejszym tożsamy projekt uchwały zostanie przyjęty
również przez Zgromadzenie Narodowe Węgier.
Wysoka Izbo, projekt rozpatrywanej ustawy został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest
w druku nr 717.
Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt ten po uzgodnieniu z klubami i kołem senackim
został włączony do porządku obrad z pominięciem
pierwszego czytania.
Proszę upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie projektu uchwały.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Narodowego Węgier! Panie
Ambasadorze! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić w imieniu
wnioskodawców projekt uchwały upamiętniającej
siedemdziesiątą rocznicę śmierci Henryka Sławika
oraz czterdziestą rocznicę śmierci Józsefa Antalla.
Tak jak wspomniał pan marszałek, uchwała o tej
samej treści będzie dzisiaj podejmowana przez
Zgromadzenie Narodowe Węgier. Treść wspomnianej
uchwały wypracowana została wspólnie przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe
Węgier. W Zgromadzeniu Narodowym w dniu dzisiejszym Senat Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, która
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Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika
oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

(senator A. Misiołek)
była jednym z inspiratorów tej uchwały i wywarła
znaczący wpływ na jej treść.
Szanowni Państwo, Henryk Sławik i József
Antall senior to bezwzględni bohaterowie czasu
II wojny światowej. József Antall senior był politykiem i wysokiej rangi urzędnikiem państwowym
w Królestwie Węgier. Był doktorem praw, dyrektorem Departamentu do spraw Socjalnych i Opieki
nad Ubogimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Królestwa Węgier. Warto również wspomnieć, że był
współtwórcą nowoczesnej węgierskiej polityki socjalnej, zwanej Normą Egerską. Był współzałożycielem
i działaczem antykomunistycznej i antynazistowskiej
Niezależnej Partii Drobnych Rolników. Po wybuchu wojny w 1939 r. został pełnomocnikiem rządu
Królestwa Węgier do spraw uchodźców wojennych.
Henryk Sławik, Ślązak, polityk, społecznik,
dziennikarz, uczestnik trzech powstań śląskich,
redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”, poseł do
Sejmu Śląskiego, radny miasta Katowice, był człowiekiem o wielkiej energii, wielkim zapale do działania. Kiedy w 1939 r. przedostał się na Węgry z zamiarem przedostania się następnie do Sił Zbrojnych
we Francji, które tworzyły się we Francji, na swojej
drodze spotkał Józsefa Antalla. Wówczas jego plany
przedostania się do Francji diametralnie się zmieniły.
Postanowił organizować życie uchodźców polskich
na Węgrzech. W listopadzie 1939 r. Henryk Sławik
zorganizował Komitet Obywatelski do Spraw Opieki
nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech i stanął na
jego czele. Komitet ten 3 marca 1940 r. został formalnie uznany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie.
Współpraca Sławika i Antalla zaowocowała
stworzeniem, można powiedzieć, wzorowej opieki
socjalno-bytowej i kulturalno-oświatowej nad dziesiątkami tysięcy polskich uchodźców na Węgrzech.
Wspólnie wystawiali oni fałszywe dokumenty uciekinierom z Polski, organizowali przerzucanie na
Zachód Polaków, żołnierzy i – co również bardzo
ważne – udokumentowane jest to, że uratowali ponad pięć tysięcy polskich Żydów, w tym wszystkie
dzieci żydowskie, które były zakwaterowane w sierocińcu w Vácu. Oczywiście te wszystkie dokonania
Sławika i Antalla były możliwe dzięki temu, że była
przychylność dla takiej działalności ze strony społeczeństwa węgierskiego, ze strony wielu członków
rządu Królestwa Węgier oraz ze strony kościołów
węgierskich, katolickiego i protestanckich.
Ta współpraca Sławika i Antalla trwała przez cały
okres wojny, aż do roku 1944, kiedy wojska niemieckie wkroczyły na Węgry. Wówczas gestapo aresztowało zarówno Sławika, jak i Antalla. Henryk Sławik
w czasie przesłuchań przez gestapo całą odpowie-
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dzialność za działalność ich dwóch wziął na siebie.
Przypłacił to życiem. Został zamordowany w obozie
koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen 23 sierpnia
1944 r. razem z innymi działaczami komitetu obywatelskiego.
Warto podkreślić, że obaj bohaterowie w okresie
komunistycznym zostali wymazani z historii zarówno Polski, jak i Węgier. Na początku lat dziewięćdziesiątych Henryk Sławik i József Antall senior
zostali uhonorowani przez izraelski instytut pamięci narodowej Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie
Henryka Sławika Orderem Orła Białego, a Józsefa
Antalla seniora – Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Proszę pozwolić, że do tej prezentacji dwóch wielkich bohaterów włączę krótki wątek osobisty. Otóż
w 2008 r. powstało w Katowicach Stowarzyszenie
„Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”, którego jestem
współzałożycielem. O działalności Henryka Sławika
dowiedziałem się w roku 2007 i wraz z grupą przyjaciół postanowiliśmy, że trzeba przywrócić pamięć
o tych dwóch wielkich bohaterach. Dzięki determinacji wielu osób, między innymi członków stowarzyszenia, działania, o których mówiłem, zostały podjęte.
Ogromną zasługę w odkrywaniu niejako na nowo
postaci Sławika i Antalla ma pan Grzegorz Łubczyk,
były ambasador Polski na Węgrzech, który jest autorem trzech książek o Sławiku i Antallu, a w tej chwili
współautorem już trzech filmów.
Pozwolę sobie teraz odczytać treść uchwały.
Projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
upamiętniającej siedemdziesiątą rocznicę śmierci
Henryka Sławika oraz czterdziestą rocznicę śmierci
Józsefa Antalla seniora.
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd
dwóm bohaterom II wojny światowej, Henrykowi
Sławikowi oraz Józsefowi Antallowi, z okazji obchodzonych w bieżącym roku rocznic ich śmierci, a także
w związku z przypadającym w tym roku 75-leciem
otwarcia, po 17 września 1939 r., węgierskiej granicy przed ponad 120 tysiącami polskich uchodźców
wojennych.
Oddajemy cześć wybitnym przedstawicielom
narodu polskiego i węgierskiego, którzy w latach
1939–1944 wspólnie zabiegali o pomoc dla polskich
obywateli chroniących się na Węgrzech przed podwójną agresją na ich kraj. Byli wśród nich liczni
uchodźcy pochodzenia żydowskiego. Podczas pobytu na Węgrzech uchodźcy zostali otoczeni opieką,
a kilka tysięcy spośród nich miało możliwość kontynuowania nauki. Wystawiane wielu uchodźcom
fałszywe dokumenty ratowały ich od zagłady. Henryk
Sławik oraz József Antall ocalili życie ponad pięciu
tysiącom Żydów, a dzięki ich współpracy z polskimi
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strukturami wojskowymi kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy przedostało się do Aliantów.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej chyli czoła przed
niezłomnością, odwagą i poświęceniem obu tych bohaterów, którzy nawet w obliczu zagrożenia własnego
życia nie skorzystali z możliwości ucieczki po zajęciu
Węgier przez Niemcy. Konsekwencją tego było aresztowanie ich obu przez gestapo. Podczas śledztwa Henryk
Sławik świadomie całą odpowiedzialność wziął na siebie. Zapłacił za to najwyższą cenę: 23 sierpnia 1944 r.
został zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.
Henryk Sławik i József Antall są symbolem bezinteresownej i otwartej na inne narody przyjaźni. Senat

Rzeczypospolitej Polskiej pragnie, by to pełne poświęcenia braterstwo czasu wojny stało się wzorem dla
Polski i Węgier także w czasach pokoju. Wierzymy, że
tak jak nasi bohaterowie w obliczu zagrożenia zawsze
będziemy gotowi nieść pomoc także innym narodom.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie,
iż Sławik i Antall dobrze przysłużyli się Polsce i Węgrom,
a ich bohaterstwo zasługuje na to, by ich nazwiska i czyny
zachowane zostały w pamięci potomnych.
Uchwała podejmowana jest w zgodnej treści przez
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie
Narodowe Węgier.
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
Uprzejmie proszę panie i panów senatorów o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.
Proszę o zabranie głosu pana Jánosa Latorcaia, wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Narodowego Węgier
János Latorcai:
Szanowny Panie Marszałku, bardzo dziękuję za
udzielenie mi głosu.
„Miej tyle bohaterstwa w sercu, znoś wszelkie
cierpienia i kochaj swoją ojczyznę tak gorąco jak
On!”. Te słowa jako przesłanie i drogowskaz wpisał
József Antall senior w 1945 r. do pamiętnika Krysi,
piętnastoletniej wówczas córki Henryka Sławika.
Wierzę, że zdanie to jest nie tylko ojcowską przestrogą dla nastoletniej dziewczyny i złożeniem hołdu
bohaterowi przez przyjaciela, lecz także drogowskazem dla nas wszystkich również dziś.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie
i Panowie Senatorowie!
Henryk Sławik, który dotarł na Węgry wraz
z pierwszymi uchodźcami, szybko nawiązał kontakt
z Józsefem Antallem seniorem, z którym w burzliwych czasach II wojny światowej razem uratowali od pewnej śmierci kilkadziesiąt tysięcy polskich
obywateli. Za ich niestrudzoną i ofiarną działalność
potomni – obydwu narodów – do tej pory nie oddali im czci tak, jak na to zasłużyli. Projekt wspólnej uchwały, która ma być przyjęta dziś przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe
Węgier, jest decydującym krokiem w tym kierunku.
Dziękuję, również tą drogą, polskiemu Senatowi,
a szczególnie marszałkowi Senatu, panu Bogdanowi

„Légy olyan hőslelkű, szenvedéseket elviselő,
Hazádat forrón szerető, mint ő”
E szavakat 1945-ben id. Antall József Henryk
Slawik lányának, az akkor 15 éves Krysianak hagyta üzenetül és útmutatóul. Hiszem, hogy ez a mondat
nemcsak egy kamasz lánynak szóló apai intelem, s
nemcsak egy barát tisztelgése egy hős előtt, hanem
útmutató ma is mindannyiunk számára.
Tisztelt Marsall Úr! Tisztelt képviselőtársaim,
kedves lengyel barátaim!
Az első menekültekkel Magyarországra érkező
Henryk Sławik hamar megtalálta a kapcsolatot idősebb Antall Józseffel, akivel a második világháború
vérzivataros idején több tízezer lengyel állampolgárt
mentettek meg a biztos haláltól. Fáradhatatlan, önfeláldozó munkájukért az utókor, a két nemzet még mindig
nem rótta le méltón a tiszteletét. A Lengyel Szenátus
és a magyar Országgyűlés által ma elfogadásra kerülő
közös határozati javaslat döntő lépés ebben az irányban.
Ezúton itt is megköszönöm a Lengyel Szenátusnak,
különösen elnökének Bogdan Borusewicznek és alelnökének Maria Pańczyk-Pozdziej asszonynak ez irányú
kezdeményezését és munkáját.
Mindannyiunk kötelessége ugyanakkor, hogy a
tudatlanság és a hallgatás fátylát áttörve, határainkon belülre és azon túlra is elvigyük hőseink üze-
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Borusewiczowi, i pani wicemarszałek Marii PańczykPoździej za tę inicjatywę i za ich wkład.
Jednocześnie obowiązkiem nas wszystkich jest
przekazanie w naszych krajach i poza ich granicami,
wydobycie z mroku zapomnienia i niewiedzy, przesłania naszych bohaterów, bowiem Henryk Sławik i József
Antall senior ratowali nie tylko ludzi, lecz także ludzki
honor w czasach, kiedy ryzykowali swoim życiem.
Henryk Sławik i József Antall senior są symbolem
braterskiej przyjaźni otwartej na inne narody. Ich wspólna ponadnarodowa misja w połowie XX wieku znów
związała, niespotykaną w historii, parę gwiazd na niebie
Europy. Święci – od Wojciecha po Jadwigę, królowie –
od Bolesława III po Stefana Batorego, bohaterscy żołnierze – od rycerzy Sobieskiego po generałów Bema
i Dembińskiego walczących obok Węgrów w czasie rewolucji i walki o wolność w latach 1848–1849, a także
rewolucjoniści 1956 r., zawsze potrafili wnieść promyk
światła do nawet najgłębszej ciemności nocy.
Wierzę, że braterstwo z czasów zawieruchy wojennej
może być wzorem dla obu narodów również w czasie pokoju. W imię polsko-węgierskiego braterstwa parlament
węgierski podjął decyzję pozwalającą licznej i dumnie
pielęgnującej swoje tradycje kulturalne Polonii węgierskiej na włączenie się od tego roku do pracy parlamentu
poprzez swojego rzecznika praw mniejszości narodowej.
O tym, jak ważne to zadanie, świadczy fakt, że przewodniczący parlamentu węgierskiego László Kövér i rzecznik Polonii węgierskiej, pani Halina Lászlóné Csúcs,
razem przedstawili właśnie węgierskiemu parlamentowi
projekt, nad którym będzie się teraz debatować.
Pamięć o Antallu i Sławiku zwraca nam również
uwagę na fakt, że wzajemne zrozumienie i pomoc w sytuacjach krytycznych są szczególnie ważne. A teraz
właśnie nasze narody stoją przed licznymi wyzwaniami sięgającymi poza granice naszych krajów. Proces
globalizacji na świecie i rola zmieniającej się pod jego
wpływem Europy, w tym Grupy Wyszehradzkiej, skutki
kryzysu ukraińskiego w polityce bezpieczeństwa i gospodarce lub też coraz silniejsze prześladowanie chrześcijan w wyniku umocnienia się islamskich ekstremistów – to wszystko pytania, na które w pojedynkę nie
jesteśmy w stanie dać skutecznych odpowiedzi. Tylko
połączeni, udzielając sobie wzajemnie praktycznej pomocy, możemy łagodzić skutki trudności i kryzysu na
Wschodzie. Dlatego zacytuję słowa Sándora Petőfiego,
największego węgierskiego poety, który osobiście doświadczył głębi przyjaźni polsko-węgierskiej: „Dwa
są narody w nas zjednoczone, / I to narody – polski,
węgierski! / Czy los sam działa potężniej od nich, / Gdy
wspólny cel im przyświeca wielki?”. Dziękuję za uwagę.
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netét, mert Henryk Slawik és idősebb Antall József
nemcsak embereket, hanem az emberi becsületet
is mentették egy olyan korban, amikor ez életük
kockáztatásával járt.
Henryk Slawik és idősebb Antall József a más népekre nyitott, testvéri barátság szimbólumai. Közös,
nemzetek feletti küldetésük a XX. század közepén
újra összefonta azt a példanélküli történelmi csillagpárt Európa egén, melynek szentjei Adalberttől
Hedvigig, királyai III. Boleszlávtól Báthoryig, hős
katonái Sobieski vitézeitől az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc idején a magyarok mellett küzdő
Bemig, Dembinskiig, éppen az 56-os forradalmárokig mindig képesek voltak fényt hozni a legsötétebb
éjszakába is.
Hiszek abban, hogy a háborús hányattatások idején
tanúsított testvériség példakép lehet mindkét ország
számára békeidőben is. A magyar-lengyel testvériség jegyében döntött úgy a magyar parlament, hogy
a hazánkban élő nagyszámú és kulturális tradícióit
büszkén ápoló lengyelség az idei évtől nemzetiségi
szószólója révén bekapcsolódhat az Országgyűlés
munkájába.
Ennek a feladatnak a fontosságát jelzi, hogy
Kövér László házelnök úr és Csúcs Lászlóné,
Halina asszony, a magyarországi lengyelek nemzetiségi szószólója közösen terjesztette a magyar
országgyűlés elé a most megtárgyalásra kerülő
javaslatot.
Antall és Slawik emléke arra is figyelmezet
minket, hogy kritikus helyzetekben különösen
fontos egymás megértése és segítése. Márpedig
ma számtalan olyan kihívás éri nemzeteinket
amelyek túlmutatnak országhatárainkon. A világ globalizálódása és az annak köbvetkeztében
átalakuló Európa, azon belül a V4-ek szerepe,
az ukrán válság biztonságpolitikai és gazdasági
következményei vagy éppen az iszlamista szélsőségesek megerősödése következtében fokozódó keresztényüldözés mind mind olyan kérdések,
amelyekre egyedül nem, csak összefogva, egymásnak gyakorlatias segítséget nyújtva enyhítsük
a keletről érkező válság következményeit, mert
ahogy a lengyel-magyar barátság mélységét személyesen is megtapasztaló legnagyobb magyar
költő, Petőfi Sándor fogalmazta:
„Két nemzet van egyesülve bennünk,/S mily
két nemzet! A lengyel s a magyar!/Van-e sors,
mely hatalmasabb, mint /E két nemzet, ha egy
célt akar?”
Köszönöm a figyelmet!
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Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika
oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram dyskusję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka
Izbo! Drodzy Goście!
To zaszczyt, że Senat Rzeczypospolitej
Polskiej równolegle z węgierskim Zgromadzeniem
Narodowym podejmuje tak cenną inicjatywę, żeby
upamiętnić bohaterów II wojny światowej, którzy są
reprezentantami obu naszych narodów.
Pan przewodniczący w swoim wystąpieniu odwołał się do historii. To jest właśnie to, co należałoby dzisiaj podkreślić i powiedzieć w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej, którego tradycje sięgają
czasu Jagiellonów i wspólnej naszej historii. Otóż
jest takie powiedzenie: Polak, Węgier, dwa bratanki,
i do szabli, i do szklanki. Ono występuje w różnych
wersjach językowych, różnych postaciach, ale oddaje
sens naszego braterstwa i porozumienia, które sięgają
czasów głębokiego średniowiecza.
Przypomnę, że Ludwik Węgierski, zwany
na Węgrzech Ludwikiem Wielkim, z dynastii
Andegawenów, był nie tylko królem Węgier, ale
również królem Polski, a jego córka, święta Jadwiga,
święta Kościoła Rzymskokatolickiego, była królową Polski. Dzięki jej małżeństwu z Władysławem
Jagiełłą została zbudowana monarchia obojga narodów, a dynastia Jagiellonów przejściowo zasiadła też
na tronie węgierskim.
Wysoka Izbo! Niedawno obchodziliśmy pięćsetlecie bitwy pod Orszą. To była bitwa, w której polskie wojska sprzymierzone pokonały armię rosyjską
wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III. Był to
szerszy projekt polityczny, mający analogie w dzisiejszych czasach, ponieważ Wasyl III, łącznie z zakonem krzyżackim i z Habsburgami, zbudował ligę
antyjagiellońską, która miała doprowadzić do upadku
wpływu Jagiellonów w ówczesnej Europie, a więc
Królestwie Polski, Wielkim Księstwie Litewskim,
w Królestwie Czech i na Węgrzech. Ta bitwa została
wygrana i te plany zostały zniweczone.
Chcę więc podkreślić, że te wspólne korzenie
– wspominał o tym pan przewodniczący – czasy
Sobieskiego, czasy Józefa Bema… Ta wspólnota jest
bardzo żywa. I szczególnie dzisiaj nie tylko rozpamiętujmy historię, ale wyciągajmy z niej wnioski.
Bardzo ważne jest to, aby nasza współpraca regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej jak najbardziej się pogłębiała i rozwijała, ponieważ mamy wiele
wspólnych problemów, które tylko razem możemy
skutecznie rozwiązać.
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!

Szkoda, że w naszej Izbie nie ma regulaminowej
możliwości podjęcia uchwały przez aklamację. Sądzę,
że uchwała ta zostałaby podjęta przez aklamację, a tak
musimy ją po prostu przegłosować. Bardzo się cieszę, że… Dziękuję za tę inicjatywę jej inicjatorom.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz zabierze głos pan marszałek Bogdan
Borusewicz.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Jan Wyrowiński)

Senator Bogdan Borusewicz:
Państwo Senatorowie! Szanowni Goście!
To jest uchwała, która nie tylko upamiętnia dwóch
naszych wspólnych – Polski i Węgier – bohaterów:
Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Przypomina także, że w bardzo trudnej sytuacji, podczas wojny, kiedy
były różne wybory polityczne, współpraca między
Polakami a Węgrami, między okupowaną Polską
a Węgrami trwała, funkcjonowała. To jest bardzo
ważne przypomnienie. Pokazuje, że nasze narody
mogą… One współpracowały mimo bardzo trudnej
sytuacji politycznej.
Nie bez przyczyny, mówiąc o Józsefie Antallu, mówimy „József Antall senior”. Był także József Antall
junior, który kontynuował to, co rozpoczął jego ojciec, a przerwali komuniści. Kontynuował działalność
na rzecz budowy niepodległych i demokratycznych
Węgier. W 1989 r. razem ze Zbigniewem Janasem
i przyszłym ambasadorem Polski na Węgrzech
jechałem jako delegat Polski na pierwszy Zjazd
Węgierskiego Forum Demokratycznego, którego
szefem był właśnie József Antall junior. Nie bez znaczenia dla naszej decyzji, że musimy tam dojechać,
była świadomość tego, co robił József Antall senior,
jakie miał zasługi dla współpracy polsko-węgierskiej,
dla ratowania polskich uchodźców, którzy byli najbardziej zagrożeni eksterminacją, czyli obywateli
polskich pochodzenia żydowskiego.
To przypomnienie jest nam bardzo potrzebne w tej
chwili, kiedy konieczna jest nie tylko współpraca, ale
także wspólne działania, ponieważ wszyscy mamy
świadomość, że sytuacja w Europie jest niedobra, jest
groźna dla nas wszystkich. Dlatego trzeba podtrzymywać tę wspólnotę działań historycznych, ale także wspierać to wszystko, co robimy w Czworokącie
Wyszehradzkim. Musimy pamiętać o naszej wspólnej
historii, czasie okupacji, czasie II wojny, okupacji
hitlerowskiej, ale także o tym, co nas spotkało po
1945 r., czyli o dominacji mocarstwa, które – po odebraniu niepodległości i zniszczeniu państwowości
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przez hitlerowców – ponownie pozbawiło nas możliwości decydowania o naszych losach. Musimy pamiętać o tym strasznym okresie nocy stalinowskiej,
nocy komunizmu, z którym wspólnie walczyliśmy,
wspólnie walczyliśmy w różnych okresach, także
w ramach opozycji demokratycznej, bo współpraca
z ludźmi z Węgier i Czechosłowacji, zwłaszcza z opozycją węgierską, pod koniec lat siedemdziesiątych,
umożliwiła nasze bezkrwawe zwycięstwo.
Chciałbym, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali,
żeby ta historia służyła także naszej przyszłości.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci
Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa
Antalla seniora.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Proszę
nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę upamiętniającą 70. rocznicę śmierci
Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa
Antalla seniora. (Oklaski)
Chciałbym teraz wręczyć uchwałę panu Jánosowi
Latorcaiowi, wiceprzewodniczącemu Zgromadzenia
Narodowego Węgier. (Oklaski)
Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu oraz
wszystkim przybyłym gościom za udział w posiedzeniu w czasie rozpatrywania tak ważnej uchwały.
Zarządzam trzyminutową przerwę techniczną.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 45
do godziny 11 minut 49)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę o przeniesienie rozmów w kuluary.
Zgodnie z art. 8 ust. 7 w związku z art. 10b ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora chciałbym
poinformować Wysoką Izbę, że w dniu 26 sierpnia
2014 r. pani senator Barbara Borys-Damięcka złoży-

11

ła do marszałka Senatu oświadczenie o wyrażeniu
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn
określony we wniosku komendanta Straży Miejskiej
miasta stołecznego Warszawy, złożonym marszałkowi Senatu za pośrednictwem prokuratora generalnego
w dniu 7 sierpnia 2014 r.
Informuję też, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. pan
senator Andrzej Person złożył do marszałka Senatu
oświadczenie o wyrażeniu o wyrażeniu zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn określony
we wniosku komendanta Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy, złożonym marszałkowi Senatu
za pośrednictwem prokuratora generalnego w dniu
7 sierpnia 2014 r.
Informuję ponadto, że senacka Komisja
Środowiska wraz z Kaszubskim Zespołem
Parlamentarnym zainicjowała cykl wystaw poświęconych prezentacji obszarów o cennych walorach
przyrodniczych i kulturowych, jakimi są parki narodowe w naszym kraju. Wystawy odbywają się
pod wspólnym hasłem: „Dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe Polski”. Pierwszą wystawę można już
zwiedzać w kuluarach przed salą posiedzeń Senatu.
Przedstawia ona walory słowińskiego i tatrzańskiego parków narodowych, a kolejne poświęcone będą
parkom świętokrzyskiemu, magurskiemu, karkonoskiemu, białowieskiemu oraz parkom Borów
Tucholskich i Gór Stołowych.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 708, a sprawozdanie komisji – w druku nr 708 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią senator Helenę Hatkę, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Helena Hatka:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałabym przedstawić w imieniu Komisji
Zdrowia sprawozdanie z prac komisji nad ustawą
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw. Ustawa ta została skierowana do Komisji Zdrowia przez marszałka Senatu
w dniu 2 września 2014 r. Komisja rozpatrywała
ustawę 16 września 2014 r. i przyjęła poprawki do
tejże ustawy.
Chciałabym pokrótce przedstawić i scharakteryzować ustawę, o której później będziemy debatowali. Wymieniona ustawa nowelizuje kilka ustaw:
po pierwsze, ustawę o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych; po drugie,
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ustawę o działalności leczniczej, po trzecie, ustawę
– Prawo farmaceutyczne, a co najważniejsze, wprowadza nowy ład w polskim systemie prawnym.
Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej. Głównym celem tej dyrektywy
jest zapewnienie realizacji swobodnego przepływu
usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium Unii
Europejskiej poprzez stworzenie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach
Unii Europejskiej oraz możliwości uzyskania przez
pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń od publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu on podlega.
Co jest istotne, od dnia przyjęcia tej dyrektywy, to
jest od dnia 25 października 2013 r., sytuację pacjentów, którzy chcą skorzystać z opieki zdrowotnej poza
krajem, regulują dwa instrumenty prawne: dyrektywa, o której mówimy, jak również rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Warto także podkreślić, że co do zasady w ustawodawstwach wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej muszą być identyczne zapisy dotyczące
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
które są zawarte w tej dyrektywie. Warto podkreślić
krótko główne zasady zawarte w dyrektywie, a dotyczące sytuacji pacjentów korzystających z leczenia poza granicami kraju zgodnie z tą dyrektywą.
Pacjenci mają prawo do ułatwienia dostępu do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej, a także
do umożliwienia i ułatwienia im zwrotu kosztów leczenia w innych krajach Unii Europejskiej.
W dyrektywie ustanawia się wymóg, aby państwo
członkowskie ubezpieczenia zwracało koszty leczenia ubezpieczonemu uzyskującemu transgraniczną
opiekę medyczną, opiekę zdrowotną, za świadczenia
medyczne, do których ubezpieczony jest uprawniony
w swoim kraju. Jednocześnie państwo członkowskie
powinno w swoim systemie prawnym przewidzieć
system udzielania zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej ograniczonej do konkretnych rodzajów planowanej opieki zdrowotnej,
określonych w konkretnych artykułach tej dyrektywy
i w krajowym systemie prawnym.
W polskim systemie prawa podstawą do uregulowania kwestii opieki transgranicznej i sytuacji pacjentów korzystających z tego systemu będzie przede
wszystkim ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta
reguluje prawo do zwrotu kosztów świadczeń uzyskanych poza granicami kraju – warunkiem jest to,

że świadczenie takie jest na liście świadczeń medycznych gwarantowanych w Polsce. Ustawa ta bardzo
szczegółowo reguluje sposób zwrotu kosztów świadczeń. I właściwie w przypadku wszystkich świadczeń,
które są zawarte w tak zwanym koszyku świadczeń
medycznych finansowanych w polskim systemie,
pacjenci mogą mieć zagwarantowane finansowanie
tych świadczeń poza granicami kraju, oczywiście
z pewnymi wyjątkami, o których za chwilę państwu
powiem.
Zwrot kosztów za świadczenia medyczne otrzymane poza granicami kraju w krajach członkowskich
Unii Europejskiej będzie przysługiwał w przypadku
świadczeń, na które pacjent uprzednio uzyskał skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wykonującego zawód w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej. Podstawą do uzyskania zwrotu
pieniędzy za świadczenie medyczne będzie rachunek
wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadczenia medycznego. Na podkreślenie w tym
miejscu zasługuje fakt, że na poziomie prac komisji
sejmowej zrezygnowano z zobowiązania do przedkładania rachunku sporządzonego w języku państwa,
które udzieliło tego świadczenia, i tłumaczenia tego
rachunku przez osoby, które mają do tego specjalne
uprawnienia. Wystarczy zwykłe tłumaczenie z języka kraju, w którym świadczenie było udzielane, na
język polski.
Zwrot kosztów udzielonych świadczeń medycznych będzie dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach
z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach umów
ze świadczeniodawcami. Zwrot obejmuje również
koszty leków, wyrobów medycznych zakupionych
w innych krajach Unii Europejskiej na podstawie recept lub zlecenia wystawionego przez uprawnioną
osobę lub lekarza wykonującego zawód w innym kraju Unii Europejskiej. Co ważne, gdyby się okazało, że
koszty świadczeń, finansowanie danego świadczenia,
są zróżnicowane, w tym momencie ustawa to reguluje w taki sposób, że będzie to kwota uśredniona na
terenie całego kraju.
Wniosek o zwrot kosztów rozpatruje dyrektor właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
– mam na myśli wojewódzki oddział Narodowego
Funduszu Zdrowia – odwołania rozpatruje zaś prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Będzie też grupa świadczeń zdrowotnych, w przypadku których będzie konieczność uzyskania wcześniejszej zgody od Narodowego Funduszu Zdrowia
na leczenie poza granicami kraju. Mam tu na myśli
świadczenia szpitalne, procedury wymagające zastosowania wysokospecjalistycznej, kosztownej infrastruktury lub aparatury i specjalistycznego sprzętu
albo takie, które mogą stanowić szczególne ryzyko
dla życia lub zdrowia świadczeniobiorcy. W takich
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przypadkach będzie wymagana wcześniejsza zgoda
dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na udzielenie świadczenia poza granicami kraju. Wykaz tych
świadczeń oczywiście będzie ujęty w rozporządzeniu
ministra zdrowia.
Ustawa zawiera również przepisy, zgodnie z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia, refundując koszty
poniesionych świadczeń do wysokości ceny tych usług
na terenie naszego kraju, ma prawo zawiesić wypłatę
należnych kwot z tytułu zwrotu kosztów leczenia
transgranicznego nawet wówczas, kiedy w sprawie
zwrotu tych kosztów jest wydana pozytywna decyzja
dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
jeżeli kwota limitu środków przeznaczona na ten cel
zostanie w danym roku wyczerpana. Pieniądze wypłaca się wtedy w następnym roku; jak pamiętam,
ustawa stanowi, że nie później niż do końca stycznia
następnego roku. A więc osoby, które nie zmieszczą
się w limicie środków, mają gwarancję finansowania
w następnym roku.
Narodowy Fundusz Zdrowia oprócz zadań wymienionych wcześniej – a są to nowe zadania, jak wydawanie tych decyzji czy wyrażanie pozwoleń – będzie
miał też poszerzony zakres funkcji o wykonywanie
zadań krajowego punktu kontaktowego do spraw
transgranicznej opieki zdrowotnej. Ten krajowy punkt
kontaktowy będzie się mieścił w centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia. Do zadań tego punktu będzie
należało udzielanie informacji pacjentom z krajów
zrzeszonych w Unii Europejskiej o polskich podmiotach leczniczych, o świadczeniach zdrowotnych
i prawach pacjenta, czyli to będzie punkt dla naszych
gości z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Co
jest istotne, polskie podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych zostaną zobowiązane tą ustawą do informowania o zakresie udzielanych świadczeń medycznych, o metodach diagnostycznych lub terapeutycznych po to, żeby świadczeniobiorcy spoza terenu
naszego kraju mieli dostęp do szerokiej informacji
o ofercie polskich podmiotów ochrony zdrowia.
Pokrótce omówiłam zmiany, które nastąpią w momencie wejścia tej ustawy w życie, ale chciałabym
też, jako że reprezentuję Komisję Zdrowia, przedstawić i zarekomendować państwu, panu marszałkowi,
Wysokiemu Senatowi poprawki, które zostały zaproponowane przez stronę rządową w czasie prac komisji.
Poprawki te mają głównie charakter porządkujący,
doprecyzowujący, ale są też poprawki, które są korzystne dla pacjentów. Do poprawek porządkujących
należy na przykład poprawka pierwsza, ale następne
też należą do tej kategorii. Chodzi o skorelowanie
kilku ustaw, które w ostatnich miesiącach weszły
w życie po to, żeby akty wykonawcze, a konkretnie
rozporządzenia, obejmowały wszystkie te ustawy.
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Chodzi po prostu o to, żeby nie było bałaganu związanego z terminami podczas wdrażania tych ustaw.
Jest też poprawka, która doprecyzowuje sytuację
pacjentów, którzy mogą mieć wątpliwości, korzystając z tak zwanej ustawy transgranicznej. Chodzi
o pacjentów leczonych w ramach programu lekowego
w sytuacji, gdy w trakcie takiego leczenia zaistnieją
kryteria wyłączenia pacjenta z programu zgodnie
z opisem analogicznego programu lekowego realizowanego w kraju.
Poprawka trzecia w druku – państwo macie ten
druk przed sobą – jest bardzo korzystna dla pacjentów,
dlatego że dzięki wykreśleniu wyrazów „poświadczoną za zgodność z oryginałem” umożliwimy pacjentom, którzy są zobowiązani przedłożyć Narodowemu
Funduszowi Zdrowia kopię dokumentacji medycznej…
To znaczy ta dokumentacja medyczna nie będzie musiała mieć potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
To jest naprawdę duże wyjście naprzeciw potrzebom
pacjentów, tak by nie mnożyć im problemów formalnych, bo i tak dosyć dużo będą mieli problemów
z uzyskaniem decyzji o refundacji kosztów leczenia
transgranicznego – tak to potocznie nazwę.
Część poprawek wynika z wykonywania opinii
Komisji Europejskiej skierowanej do Rzeczypospolitej
Polskiej, a dotyczącej art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodziło o brak zawiadomienia o środkach transpozycji do prawa krajowego
dyrektywy nr 2011/24/UE. We wspomnianym dokumencie Komisja wskazała brak notyfikacji środków transpozycji do prawa polskiego wymogu, aby
w kwestiach, o których mowa w art. 5 lit. b, dokonywano wyraźnego rozróżnienia praw pacjentów wynikających z artykułu dyrektywy 2011/24/UE i praw
wynikających z rozporządzenia nr 883/2004.
Zreferowałam tutaj państwu uzasadnienie prawników i pozwolicie państwo, że jeżeli będą co do tego
pytania, to szczegóły, jak myślę, dopowiedzą prawnicy ministerstwa.
Ważną poprawką jest też poprawka, która uporządkuje sytuację pracowników ochrony zdrowia.
Tu również chodzi o wykonanie opinii Komisji
Europejskiej skierowanej do rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym dokumencie Komisja
wskazała również brak notyfikacji środków transpozycji do prawa polskiego wymogu dotyczącego
udostępniania informacji o prawie wykonywania zawodu przez pracowników służby zdrowia na wniosek
organów innych państw Unii Europejskiej.
Po przyjęciu poprawek, bo ich jest kilka, wymiana
informacji w tej kwestii będzie następowała zgodnie
z dyrektywą transgraniczną za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.
Teraz chciałabym skoncentrować się na poprawce, która w druku jest oznaczona jako po-
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prawka jedenasta i która uporządkuje sytuację
pacjentów korzystających z leczenia transgranicznego po 25 października 2013 r. do momentu
wejścia w życie ustawy, o której teraz rozmawiamy. Poprawka ta da tym osobom prawo do zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych, z których
korzystali po terminie 25 października 2013 r.,
przy czym oczywiście chodzi o te świadczenia,
które mieszczą się w zakresie dyrektywy i ustawy o świadczeniach zdrowotnych… Oczywiście
tak będzie, jeżeli ta poprawka zostanie przez
Senat przyjęta i przejdzie całą drogę legislacyjną. A musiała ona być wniesiona, ponieważ jest
zgodna z art. 21 ust. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady numer… no, nie będę wyczytywać numerów, chodzi o dyrektywę w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej. Krótko mówiąc: przepisy tej
dyrektywy dotyczące zwrotów kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej powinny być wdrożone
do porządku prawnego we wskazanym terminie.
Niestety nie zostały wdrożone, w związku z tym
świadczeniobiorcom na mocy prawa unijnego –
niezależnie od tego, że trwały prace nad zmianą
ustawy o świadczeniach zdrowotnych – należy
się zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
udzielonych lub zaordynowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej po dniu
24 października 2013 r. Poprawka ta umożliwi polskim pacjentom ubieganie się o zwrot kosztów leczenia w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.
Do tych świadczeń oczywiście nie będą miały
zastosowania przepisy dotyczące ubiegania się
o uprzednią zgodę, jeżeli chodzi o świadczenia
wysokospecjalistyczne, a to minister w rozporządzeniu określi, na które świadczenia zdrowotne
musi być takowa zgoda.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja
Zdrowia po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r.
przyjęła poprawki. W imieniu komisji wnoszę do
Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator, dziękuję za tak wyczerpujące sprawozdanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator sprawozdawcy.
Trzy osoby już się zgłosiły.

Pytanie zadaje pan senator Kraska, proszę
uprzejmie. Potem pan senator Knosala. Pani senator
Rotnicka też się zgłaszała. Tak czy nie?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, tak, zgłaszałam się.)
Tak, zgłaszała się pani senator.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, w ustawie jest zapisane, że limity,
które są przeznaczone na refundację leczenia poza
granicami kraju, są mniej więcej na poziomie 1 miliarda zł.
Czy na posiedzeniu komisji mówiono o tym,
skąd wzięto te pieniądze, a mówiąc dokładnie, komu
one zostały zabrane? Pytam, bo wiemy, że fundusz
Narodowego Funduszu Zdrowia jest niejako skończony, więc te pieniążki zostały komuś zabrane. To
pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Czy według pani ten 1 miliard zł
jest kwotą wystarczającą, czy raczej jest to kwota,
która będzie zdecydowanie za mała na leczenie,
szczególnie tych pacjentów, którzy mieszkają w strefie przygranicznej? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam do pani senator dwa pytania.
Czy w przypadku wydania decyzji odmownej
w zakresie uprzedniej zgody przewiduje się zgodnie
z motywem czterdziestym piątym dyrektywy obligatoryjne wskazanie, czyli zaproponowanie pacjentowi
alternatywnego rozwiązania, włączając w to świadczenia opieki zdrowotnej oferowane zarówno w kraju,
jak w innych państwach członkowskich?
Drugie pytanie nawiązuje do pytania senatora
Kraski, chodzi mianowicie o limity na dany rok. Czy
na posiedzeniu komisji była dyskusja na temat tego,
jakie jest realne ryzyko przekroczenia założonych ram
finansowych? Należy się spodziewać, że raczej nie
będą one przekraczane. Czy w związku z tym nie dyskutowano na przykład o takiej sytuacji? Pani senator
wspomniała w sprawozdaniu o tym, że ci wszyscy,
którzy nie znajdą się w obrębie tych limitów, muszą poczekać do 31 stycznia następnego roku. Czy nie byłoby
dobrze osobom, które musiałyby czekać parę miesięcy,
wypłacić na przykład część kosztów niejako tytułem
zaliczki? Jednak to są pieniądze, które musieli oni wyłożyć wcześniej, niejako to kredytować. Dziękuję.
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Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę, pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie. Czy wszystkie rozporządzenia, które pozwolą tej ustawie funkcjonować, są
komisji znane i czy one zostały wydane? Pytam o to,
bo z pani sprawozdania wynikało, że pewne rzeczy
mają być jeszcze dopracowane. To pierwsza sprawa.
I druga sprawa, sprawa, która wiąże się także z finansami. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że limit
na określony typ leczenia, nawet po zgodzie NFZ,
zostanie wyczerpany już w czerwcu. Czekamy zatem do stycznia przyszłego roku. Ten przyszły rok
jest więc rokiem z limitem, limitem nie na cały rok,
tylko… Ten limit jest umniejszony o tę część, którą
powinniśmy wydatkować w roku ubiegłym. Czy to
nie jest takie samonapędzające się koło, które będzie
powodowało wzrost kosztów leczenia transgranicznego? Społeczeństwo ma dość wielkie oczekiwania
w związku z tą ustawą, ale, jak myślę, jej efekt nie
będzie, że tak powiem, zbyt euforyczny. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję pani senator.
I poproszę panią senator sprawozdawcę o odpowiedź.

Senator Helena Hatka:
Na niektóre pytania, które są bardzo szczegółowe… Takie informacje będzie miało Ministerstwo
Zdrowia. Ja mogę tylko odnieść się do tych pytań,
do tych zagadnień, których dotyczyła dyskusja na
posiedzeniu Komisji Zdrowia, bądź do tych, co do
których posiadam wiedzę.
Może zacznę od pytania pani senator Rotnickiej.
My oczywiście mamy wiedzę o osobach, które korzystały ze świadczeń medycznych poza granicami
naszego kraju pomiędzy dniem 25 października
2013 r. a chwilą obecną. Pan minister na pewno poda
konkretne kwoty, przedstawi koszty, jakie są z tym
związane, bo, jak wiem, ministerstwo to dokładnie
policzyło. Kwota 1 miliarda zł to jest i dużo, i mało.
Proszę pamiętać, że wokół tej ustawy wytworzyło
się bardzo wiele mitów. Straszono, że ludzie będą
masowo z Polski wyjeżdżać i leczyć się poza granicami kraju, bo w Polsce są kolejki itd. Dotyczy
to szczególnie nas, ludzi mieszkających na terenach
transgranicznych. Mówiono, że będą chcieli tak robić. Myślę, że jakimś miernikiem tego, co może się
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wydarzyć, był ostatni rok, kiedy to pacjenci byli już
świadomi, że mogą leczyć się poza granicami kraju
na mocy tych przepisów. Myślę tu o prawie europejskim. A jednak tych masowych wyjazdów nie było.
No, oprócz operacji zaćmy… Trzeba jednak powiedzieć, że wyjazdy tych pacjentów były inspirowane
przez konkretny podmiot, który miał w tym interes
finansowy. Myślę, że pacjenci wyjeżdżający z Polski
do krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej, mający
skierowanie od lekarza i spełniający te wszystkie wymagania… Mówię tu o usługach podstawowej opieki
zdrowotnej czy usługach specjalistycznych, nie wspominam o usługach szpitalnych. Hamulcem dla takich
wyjazdów może być to, że na początku trzeba zapłacić
własne pieniądze, czyli zainwestować w te świadczenia zdrowotne, a potem dopiero oczekiwać na zwrot
kosztów zgodnie z procedurą, która w tej ustawie jest
zawarta. Ona jest tu dosyć precyzyjnie określona.
Jeżeli pamiętać będziemy, że usługi medyczne na
przykład u naszych sąsiadów w Niemczech… Panie
Ministrze, o ile one są droższe? Kosztują dwa, trzy
razy więcej niż w Polsce? Bo oni mają dużo większy
budżet. A nasi pacjenci będą mieli zwrot kosztów leczenia z uwzględnieniem cen polskich. Myślę więc, że
różnica pomiędzy wydatkiem poniesionym a kwotą
refundacji będzie jakimś hamulcem w masowym korzystaniu… Chodzi tu szczególnie o tych pacjentów,
którzy mieszkają na terenach przygranicznych. I to
jest odpowiedź na to pytanie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale zyskają na czasie.
Będą mieli szybszy dostęp do świadczenia.)
I tak, i nie, bo różnie z tą dostępnością w Polsce
bywa. Myślę, że system kolejkowy, który zacznie
funkcjonować, parę ciekawych rzeczy, Panie
Ministrze, nam pokaże. Zobaczymy, jak to z tymi
kolejkami jest. Myślę, że ministerstwo będzie obserwowało, jak pacjenci się będą zachowywali w tej
sytuacji. To, że pacjenci mają zagwarantowane…
Gwarancja, że w razie wyczerpania limitu jest określony termin na refundację wydatków, które pacjenci
ponieśli, to jest jakieś zabezpieczenie. Myślę, że pan
minister bardziej szczegółowo odpowie pani senator.
Na pewno może wystąpić ryzyko przekroczenia
kwoty 1 miliarda zł. I po to jest ten hamulec w ustawie, ten zapis, zapis, zgodnie z którym będzie można potem finansować z następnego budżetu… Ja nie
potrafię odpowiedzieć w imieniu ministerstwa, ale
mam takie wyobrażenie, że ministerstwo na pewno
będzie to wszystko monitorowało i reagowało na takie
sytuacje.
Jak mi wiadomo, nikomu nie zabrano pieniędzy,
ale myślę, że jeżeli chodzi o szczegółowe informacje
na temat źródeł finansowania, to jest to raczej pytanie
do pana ministra.
Jeżeli chodzi o decyzję, której dotyczyło to szczegółowe pytanie, to, jeżeli pan senator pozwoli, wo-
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lałabym, żeby wypowiedzieli się prawnicy, żeby oni
udzielili dokładnych informacji, bo to jest takie pytanie… Z tego, co mi wiadomo, to tak, ale wolałabym
żeby szerszej odpowiedzi udzieliło ministerstwo.
My w swojej dyskusji skoncentrowaliśmy się generalnie – oprócz analizy ustawy – na poprawkach,
które Komisja Zdrowia zaakceptowała. I komisja
jednogłośnie uznała, że będziemy rekomendować
Wysokiemu Senatowi przyjęcie wspomnianych poprawek. Miejcie państwo świadomość tego, że omawiana tu ustawa jest bardzo trudna, jako że systemy
w Europie są bardzo zróżnicowane. A jednocześnie
wdrożenie przepisów unijnych powoduje, że pacjentom wiele się obiecuje, a w praktyce może być różnie,
ponieważ systemy ochrony zdrowia w Polsce są bardzo, tak się wyrażę, nierówne. Sądzę, że najbliższe
miesiące czy lata pokażą, jak polscy pacjenci będą
się zachowywali. To tyle.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt omawianej tu ustawy został wniesiony
przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu
w toku prac parlamentarnych został upoważniony
minister zdrowia.
Czy pan minister Sławomir Neumann chce zabrać
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić
stanowisko rządu?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się uzupełnić wypowiedź pani senator Hatki w zakresie tych
kilku szczegółów, o które pani i panowie senatorowie
pytali.
Jeżeli chodzi o odmowę dyrektora Narodowego
Funduszu Zdrowia i wskazanie innego miejsca,
gdzie dane świadczenie może zostać zrealizowane,
to w art. 42f pkt 2 w ust. 2 jest zapis, zgodnie z którym
dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu może
w drodze decyzji administracji odmówić zgody,
o której mowa w art. 42b ust. 8, jeśli świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
w terminie nieprzekraczającym czasu oczekiwania,
o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 lit. h. To znaczy, że
w przypadku każdej decyzji negatywnej dyrektor
musi wskazać miejsce, gdzie dane świadczenie może
zostać udzielone. Mówimy o takich świadczeniach,

w przypadku których wymaga się uprzedniej zgody.
W sytuacjach, kiedy wspomniana zgoda nie jest wymagana, pacjent jedzie i sam decyduje, gdzie chce
zrealizować dane świadczenie.
Co do limitów, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych musieliśmy przejąć limity na dziesięć lat do
przodu, tak więc mowa tutaj o takiej właśnie projekcji.
W tym roku zagwarantowanych było 367 milionów zł
wprost w rezerwie na dyrektywę transgraniczną.
Drugim źródłem finansowania jest rezerwa ogólna,
którą tworzy się w Narodowym Funduszu Zdrowia.
To jest 1% środków, które idą na leczenie, czyli ponad 600 milionów zł. Z tego generalnie bierze się
wspomniany 1 miliard zł. W przyszłym roku środki,
o których mowa, wyniosą 376 milionów zł z rezerwy
na dyrektywę transgraniczną, a ponadto wspomniana
jednoprocentowa rezerwa z całego funduszu. Czy
będzie ona wykorzystana, czy nie, tego nikt nie jest
dziś w stanie oszacować. Dyrektywa dopiero wchodzi w życie i nie wcześniej jak po roku czy dwóch
latach będziemy w stanie oszacować, jak naprawdę
Polacy będą się zachowywać, czy będą korzystali ze
świadczeń za granicą, czy nie. Doświadczenia w tym
zakresie są bardzo różne. Kraje, które wprowadziły
u siebie dyrektywę transgraniczną, mają różne doświadczenia. W Niemczech pacjenci za bardzo nie
korzystają z omawianych tu możliwości. A nadzieja w polskich szpitalach, placówkach prywatnych,
ale nie tylko w prywatnych, także w publicznych,
była taka, że dzięki dyrektywie transgranicznej na
przykład właśnie Niemcy będą leczyć się w Polsce
i korzystać z naszej służby zdrowia. Okazuje się, że
to wcale tak nie wygląda, że tych pacjentów za dużo
nie ma. A więc trudno jest orzec, czy… Tak naprawdę
po roku czy dwóch będziemy wiedzieli, jak działa ta
dyrektywa, ile osób wyjedzie. Dlatego jest założony
bezpiecznik, czyli ustalony roczny limit. Naszym
głównym zadaniem jest zabezpieczenie świadczeń
w Polsce, więc nie możemy pozwolić na to, żeby
w niekontrolowany sposób środki mogły wypłynąć
za granicę, do zagranicznych przychodni czy szpitali, bo nie bylibyśmy w stanie sfinansować ochrony zdrowia w Polsce. Stąd właśnie ten bezpiecznik:
po wyczerpaniu limitu płacimy do końca stycznia
następnego roku tym wszystkim, którzy zgłosili się
z rachunkiem za leczenie.
Było też pytanie o liczbę wniosków składanych do
tej pory w związku z dyrektywą. Do dzisiaj wpłynęły sto dwa wnioski na kwotę dokładnie 2 milionów
232 tysięcy 702 zł i 95 gr. To nie jest jakaś wielka
skala, ale pamiętajmy, że dyrektywa nie funkcjonuje. Mówiliśmy też oficjalnie, że dopóki nie nastąpi
wdrożenie jej do systemu prawnego w Polsce, pacjenci muszą domagać się zwrotu tych środków na
drodze sądowej, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie
ma prawnej możliwości zapłacenia. Proponujemy tu
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poprawkę, którą senacka Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie, zmierzającą do… Jeżeli chodzi o zwrot tych środków, zaproponowaliśmy powrót
do momentu wejścia dyrektywy w życie, czyli do
października ubiegłego roku. Będziemy płacić bez
konieczności korzystania z drogi sądowej, czyli te
zaległe wnioski… Ułatwi to rozliczenie przez fundusz
wszystkich faktur.
To chyba wszystko. Jeśli będą dodatkowe pytania,
to oczywiście, Panie Marszałku, jestem gotów na nie
odpowiadać.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Będą dodatkowe pytania.
Pan senator Gogacz, pan senator Rulewski, pan
senator Knosala i pani senator Czudowska.
Pan senator Gogacz, proszę uprzejmie.

Senator Stanisław Gogacz:
Czekam na zielone światełko. Na mikrofonie powinno być zielone światełko, ale nie ma, jest czerwone.
(Głos z sali: Ale działa.)
Panie Ministrze! Mam następujące pytanie.
Proszę powiedzieć, czy ta dyrektywa dotyczy tylko tych świadczeniodawców, którzy są podmiotami
publicznymi, są, że tak powiem, w obiegu publicznego ubezpieczenia, czy dotyczy również podmiotów
niepublicznych i prywatnych? Pytam o to, bo z tego,
co zrozumiałem, wynika, że świadczeniodawcami
w ramach opieki transgranicznej dla polskich obywateli mogą być podmioty prywatne. Proszę mi powiedzieć, czy za granicą, czy w Polsce… Jak traktować
podmiot prywatny lub niepubliczny, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia? W trakcie
obowiązywania tego kontraktu… Czy to jest podmiot
stricte prywatny w sensie wykonywania świadczeń
w kontekście tej ustawy, czy to jest podmiot już poza
obiegiem… To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Państwo w druku sejmowym
przedstawiliście symulację, jeżeli chodzi o przewidywane wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia
w związku ze zwrotem kosztów za świadczenia.
Proszę powiedzieć, czy podejmowano próbę dokonania symulacji wydatków, jakie poniosą polscy
obywatele, kiedy będą wyjeżdżali? Bo jeżeli chodzi
o udział prywatnych środków w publicznej służbie
zdrowia, to jest to mniej więcej 2% PKB w stosunku
do 4% PKB. Skoro są symulacje, ile środków przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia, to dlaczego nie
ma symulacji, ile to będzie prywatnych środków?

17

Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o limity. Pan
mówił tu o limitach, ale jak to, co pan powiedział, ma
się do art. 7 ust. 10 dyrektywy, zgodnie z którym ktoś,
kto otrzyma zgodę na lekarską opiekę transgraniczną,
powinien po prostu otrzymać zwrot kosztów? I jak
to się ma do tego, że jest to przesunięte w czasie?
Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Czerwone światełko, Panie Marszałku. Mogę?
(Głos z sali: Tak, może pan.)
Czerwone na ogół…
Panie Marszałku, dziękuję za udostępnienie mikrofonu i możliwość zadania pytań.
Panie Ministrze! Mam pytanie. Rzeczywiście ta
ustawa jest jak podróż w nieznane.
Czy ten system obejmuje osoby, które do tej pory
nie są ubezpieczone, a więc podopiecznych urzędów
pracy – oni oczywiście tracą uprawnienia z racji nieotrzymania pracy bądź z własnej woli, bądź w wyniku braku oferty pracy – i tych, których wspiera system
pomocy społecznej?
Drugie: czy będzie jakakolwiek czytelna informacja, kiedy jak gdyby nastąpiło przekroczenie limitów,
dzięki czemu obywatel, właściwie pacjent, będzie
miał świadomość, że ryzykuje przeniesienie, przynajmniej czasowe, tego finansowania?
I wreszcie trzecie: czy nie obawia się pan, Panie
Ministrze, swoistego tworzenia się kolejek, w których
będzie premiować się bogatych? Bo ci bogaci będą
mogli dokonywać bardzo kosztownych kapitałowo
operacji, a zatem już na początku uruchomienia co
roku akcji będą rezerwowali sobie świadczenia za
granicą, podczas gdy dla biednych w ostateczności
może zabraknąć środków w ramach limitu. Dziękuję
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Knosala. Proszę uprzejmie.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje dwa pytania dotyczą drugiej strony sprawy.
Czy ministerstwo planuje jakieś działania na rzecz
promocji za granicą krajowych placówek służby zdrowia? Zasadniczym celem tych działań byłoby po-
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zyskanie pacjentów zagranicznych, żeby poprawić
kondycję naszych placówek, żeby krótko mówiąc, nie
tylko wydawać pieniądze, ale je również pozyskiwać.
Czy ministerstwo dysponuje danymi o liczbie
pacjentów zagranicznych, którzy do tej pory korzystali z usług medycznych w Polsce? Czy można by
się pokusić ewentualnie o jakieś prognozy mówiące,
nie wiem, ile kwotowo moglibyśmy pozyskać, udzielając w kraju opieki zdrowotnej cudzoziemcom? Bo
prawdę mówiąc, można by nawet do tego podejść
w ten sposób, że podobną kwotę do tej, którą my
wydamy za granicą na leczenie, moglibyśmy pozyskać z leczenia pacjentów zagranicznych w Polsce.
Wtedy problem limitów zupełnie inaczej by wyglądał. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann:
Najpierw pytania pana senatora Gogacza. Jakich
podmiotów to dotyczy: czy publicznych, czy prywatnych? To nie ma znaczenia. Jeżeli pacjent pojedzie do
Czech czy do Niemiec, to… To, czy to jest podmiot
publiczny, czy prywatny, jest dla nas bez znaczenia,
bo to nie jest podmiot, z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia ma podpisaną umowę. Dyrektywa transgraniczna nie dotyczy polskich podmiotów, które mają
umowę z NFZ i normalnie funkcjonują w Polsce.
Dyrektywa transgraniczna dotyczy osób, które wyjadą z Polski i leczą się poza granicami.
(Głos z sali: A ci, którzy przyjadą?)
A ci, którzy przyjadą… To nas też absolutnie nie
dotyczy, bo za to płacą… Pacjenci, którzy przyjeżdżają, załóżmy, z Niemiec do Polski mogą się leczyć
w prywatnej lub publicznej przychodni czy szpitalu,
płacą tam z własnej kieszeni, biorą rachunek i wracają do swojej kasy chorych po zwrot, tak jak Polacy,
którzy się leczą w Czechach czy w Niemczech.
Polak wyjeżdża do Niemiec, tam ma jakiś zabieg,
płaci z własnej kieszeni, bierze rachunek i wraca do
Narodowego Funduszu Zdrowia po zwrot. Tak więc
to, czy podmiot jest publiczny, czy prywatny, czy ma
kontrakt z NFZ, czy nie, nie ma żadnego znaczenia
dla pacjentów z zagranicy, którzy tu przyjeżdżają, bo
to regulują ich wewnętrzne rozwiązania, czyli sposób
wdrożenia dyrektywy w poszczególnych krajach. Ta
ustawa o wdrożeniu dyrektywy dotyczy Polaków,
którzy wyjeżdżają za granicę, Polaków, którzy są

ubezpieczeni w Polsce. Tak więc to jak gdyby nie ma
większego znaczenia.
Jeśli chodzi o próbę dokonania symulacji kosztów dotyczących pacjentów, którzy wyjadą, obliczaliśmy, ile ewentualnie nas to będzie kosztowało,
ile Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał zrefundować. Trudno jednak jest zrobić taką analizę
kosztową, i to z prostej przyczyny: do kosztu tego
zabiegu dochodzi koszt wyjazdu, czasami koszt
noclegu, nie wiadomo, jak długo to będzie trwało,
a pacjent może sobie wybrać, nie wiem, robienie
operacji zaćmy w Czechach, gdzie cena jest porównywalna z ceną w Polsce, ale może pojechać
do Niemiec, gdzie jest to znacznie droższe, ale oddamy tylko taką część jak w Polsce… A więc tak
naprawdę koszty pacjenta są absolutnie nie… No,
może spać w hotelu pięciogwiazdkowym, ale równie dobrze może spać u rodziny. Po prostu nie ma
takiej możliwości, żeby to oszacować. My przyjęliśmy, szacując koszty… W Narodowym Funduszu
Zdrowia płacimy za zabieg, za operację czy za inne
świadczenie, uwzględniając ceny polskie, bo taka
jest zasada.
Teraz mówimy o limicie, o tym, czy zwrot nie
należy się szybciej… Tak zrozumiałem. Czy jeżeli
osiągniemy limit wydatków, to zwrot należy się szybciej? Informujemy co roku o tym, jaki jest limit na
dyrektywę transgraniczną, ile środków możemy wydać. Informujemy też – tego dotyczyło drugie pytanie
pana senatora Rulewskiego – ile środków jest wykorzystywanych, żeby pacjenci nie byli zaskoczeni. To
nie jest tak, że dyrektywa dopuszcza… W art. 9 jest
napisane, że „państwo członkowskie ubezpieczenia
może ograniczyć stosowanie przepisów dotyczących
zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej na
podstawie nadrzędnych względów podyktowanych
interesem ogólnym takich jak wymogi planowania
w celu zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu
do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim lub dotyczące
woli kontrolowania kosztów i unikania, na ile jest to
możliwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych i ludzkich”. Możemy nawet
ograniczyć wydawanie…
Uznaliśmy, że po wyczerpaniu limitu zwrócimy
pacjentom te środki, ale już w nowym budżecie, czyli
do końca stycznia przyszłego roku. Taki jest…
(Senator Stanisław Gogacz: Chodzi o ust. 10.)
No tak. Dostaje zgodę i dostaje informację, że
ma… To jest jasna informacja dla wszystkich.
Zasada zwrotu jest prosta: przynosisz rachunek,
a Narodowy Fundusz Zdrowia ma sto osiemdziesiąt
dni na to, żeby wypłacić środki. Ale oczywiste jest
też to, że te środki mogą się skończyć. Wtedy jest
drugi warunek: jeżeli skończą się w tym roku budżetowym, najpóźniej do końca roku, to do końca
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stycznia przyszłego roku otrzymujesz środki. To jest
jasne, transparentne.
Musimy dbać o to, żeby budżet Narodowego
Funduszu Zdrowia był bezpieczny, żeby się nie rozjechał, bo z niego korzystają polskie placówki. Tak
naprawdę naszym zadaniem – mówię to we własnym
imieniu, ale chyba podobna jest opinia rządu – nie
jest robienie dobrze czeskim czy niemieckim klinikom, tylko polskim szpitalom i przychodniom. To im
musimy zabezpieczyć kontrakty, dlatego ustawione
są limity. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że przeniesiemy całe leczenie do Niemiec czy do Czech, ale
wtedy będziemy mogli pozamykać polskie szpitale,
a nie o to nam chodzi. Chcemy wspierać polskie szpitale i polskie przychodnie. Staramy się leczyć ludzi
w Polsce, bo za to jesteśmy odpowiedzialni.
Pan senator Rulewski pytał o osoby nieubezpieczone, czyli bezrobotne. Wszystkie osoby bezrobotne
są ubezpieczone, bo płaci za nie budżet państwa – one
są ubezpieczone i otrzymują taki sam zwrot. Prawdą
zaś jest to, co pan mówił, że ustawa transgraniczna
raczej wspiera osoby zamożniejsze, bo nie jest tak, że
idzie się do szpitala w Polsce i tam jest pełna obsługa, wszystko się pokrywa z budżetu i właściwie po
zabiegu wraca się do domu. Trzeba pojechać, trzeba
przenocować, zapłacić za nocleg, za transport i czekać
przez pół roku na zwrot kosztów. Czyli to nie jest coś,
co jest dostępne dla każdego, dlatego nie byliśmy
wielkimi fanami dyrektywy transgranicznej.
Pani senator Hatka mówiła o tym, że jest tu łączenie dwudziestu kilku systemów ochrony zdrowia, a każdy z nich jest inny. Próbujemy zbudować
w Europie jakiś zunifikowany… Każdy ma inny system płatników, każdy ma inny system oceniania, wyceny świadczeń, więc jest to dość trudne. Staramy się
znaleźć takie rozwiązania, które dadzą się w jakiejś
formie wprowadzić.
Czy to zwiększy, czy zmniejszy kolejki? Szanowni
Państwo, te pieniądze, które pójdą na dyrektywę…
Inaczej, pieniądze, które w tym roku zaoszczędzimy
z dyrektywy transgranicznej, bo nie została wdrożona od początku roku… Te 367 milionów, które są
zapisane… Te pieniądze nie zostaną wydane w tym
roku, one są na leczenie w Polsce. Narodowy Fundusz
Zdrowia nie wyda tych pieniędzy na samochody, komputery czy na etaty, tylko na leczenie w Polsce. Każda
złotówka, która wyjedzie za granicę, to nie będzie
złotówka wydana na leczenie w Polsce – musimy mieć
tego świadomość – dlatego analizowaliśmy tę ustawę
bardzo skrupulatnie, długo nad nią pracowaliśmy,
żeby zadbać o interes polskich przychodni, szpitali
i pacjentów leczonych w Polsce. Stąd ograniczenia,
jeżeli chodzi o wyjazdy na niektóre zabiegi. To jest
idea, która nam przyświecała od samego początku.
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Co do pytania pana senatora Knosali, to promocję
krajowych szpitali, przychodni… Narodowy Fundusz
Zdrowia będzie miał punkty kontaktowe, które na
mocy tej ustawy się powołuje, i tam będą informacje
dla pacjentów z zagranicy, związane z tym, jakie są
zasady leczenia w Polsce, jakie są możliwości poszczególnych zabiegów, ale tak naprawdę za marketing odpowiadają już poszczególne placówki. My
nie jesteśmy w stanie za te placówki zrobić promocji
danego szpitala, bo nawet nie mamy świadomości, że
w tym szpitalu, który chce robić zabiegi dla Niemców,
są osoby mówiące po niemiecku, które tego pacjenta
przyjmą, nie wiemy, jakie mają warunki, bo to jest
indywidualna sprawa. To jest już ich zadanie.
My oczywiście będziemy informować ogólnie
o takich możliwościach, wskazywać adresy czy
strony internetowe, gdzie będzie można się do tego
odnieść, ale tę podstawową robotę muszą wykonać
przychodnia czy szpital, które chcą mieć pacjentów
z zagranicy.
Nie mamy dzisiaj żadnych danych liczbowych
na temat tego, ilu takich pacjentów przyjechało do
Polski, z prostej przyczyny – dyrektywa dopiero
jest wdrażana. Myślę, że za kilka lat będzie można
ocenić na poziomie Europy, jak to działa w poszczególnych krajach, ilu Polaków wyjechało czy ilu pacjentów przyjechało do Polski. Dzisiaj takich danych
nikt nie jest w stanie realnie podać, ponieważ, jak
mówię, jeszcze nie wszystkie kraje wdrożyły dyrektywę, cześć jest na takim etapie jak my, trwa
u nich proces legislacyjny, dlatego nie mamy takiej
zbiorczej statystyki.
Nie wszystkie szpitale czy przychodnie prywatne
się pochwalą, że leczą zagranicznych pacjentów. Tak
naprawdę one nie muszą wiedzieć, czy leczą pacjenta
na mocy dyrektywy transgranicznej niemieckiej, czy
też to jest pacjent, który przyjechał tutaj leczyć się
prywatnie, na przykład w klinice stomatologicznej,
i zapłaci z prywatnej kieszeni, bo jego ubezpieczenie
tego nie obejmuje. To jest trudne do zweryfikowania,
można ewentualnie policzyć przychody od zagranicznych pacjentów, tak globalnie, ale to niekoniecznie będzie w całości związane z dyrektywą transgraniczną.
Takie podsumowanie będzie można przyjąć za kilka lat, kiedy dyrektywa zostanie już wdrożona wszędzie i przynajmniej przez kilka lat będzie działać.
Wtedy będziemy mogli ocenić, jak ona funkcjonuje,
będziemy mieli jakieś dane. My swoje dane będziemy
mieli, bo Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście
będzie nimi dysponował, inne kasy chorych też, więc
na poziomie Europy będzie można taką sprawozdawczość przygotować, ale wydaje mi się, że nie szybciej
niż za kilka lat.
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Dorota Czudowska…
A czy pan senator chciał dopytać?
(Senator Stanisław Gogacz: Nie, nie.)
No to następne pytanie.
Pani senator Czudowska, bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, trochę już pan na moje pytanie
odpowiedział, ale może udałoby się odpowiedzieć
precyzyjniej.
Czy w tej chwili wiemy, z jakich zabiegów i z jakiego typu leczenia polscy pacjenci korzystają za
granicą? Bo z tego, co pan powiedział, wynika, że
obserwacje w następnych latach będą służyły temu,
żeby ten rynek w Polsce uzupełnić. To jest właściwie
taki wolny rynek w usługach medycznych: czego nam
brakuje, to musimy po prostu do Polski sprowadzić,
wprowadzić, implementować, jak zwał, tak zwał.
Wracam do pytania: jakie to są zabiegi?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Stanisław Gogacz. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, w debacie sejmowej na pytanie,
czy ta ustawa skróci kolejki w Polsce, pan odpowiedział, że ona ma się nijak do kolejek. Wydaje się, że
osoba, która otrzyma świadczenie w ramach opieki
transgranicznej, siłą rzeczy nie będzie korzystała ze
świadczeń w Polsce. Czyli, tak na logikę, kolejka się
skróci. To jest moje pierwsze pytanie.
A drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy zwrotu
kosztów. Zgodnie z art. 42c przedmiotowej ustawy
zwrot kosztów będzie do wysokości kwoty, jaka jest
stosowana w taryfikatorze kraju ubezpieczenia. Ale
mamy jednak art. 7 dyrektywy, i tam w ust. 4 jest
informacja, że państwo członkowskie ubezpieczenia
może mimo wszystko zdecydować o zwrocie kosztów
w pełnej wysokości. Czyli dyrektywa daje państwu
ubezpieczenia prawo do tego, żeby w 100% zwrócić
koszt. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie uznaniowe, czy zostaną stworzone czytelne procedury.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja tylko, Panie Ministrze, w związku z niezrozumieniem pańskiej odpowiedzi… Według mojej
wiedzy to prawda, że wszyscy mogą korzystać z publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale to nie
jest tożsame z tym, że wszyscy są ubezpieczeni. Na
przykład podopieczni pomocy społecznej – gdyby
mieli za granicą czy w Polsce pokazać polisę czy inny
dokument, to nie pokażą, bo wcale takiego nie mają.
Za nich, zgodnie z ustawą, płacą gmina lub budżet
państwa. No dobrze, ale gdy znajdą się za granicą
i gdy w tamtejszej placówce lekarz czy ktoś inny
powie: proszę podać numer polisy, proszę pokazać
zaświadczenie… Oni czegoś takiego nie mają.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę. Trzy pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann:
Zacznę od końca.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dobrze.)
Panie Senatorze, to jest tak: pacjent za granicą nie
będzie pokazywał numeru ubezpieczenia, on płaci gotówką albo kartą kredytową, bo tam płaci po prostu za
usługę, i wraca do Polski. Jeżeli jest tu ubezpieczony,
nieważne, czy za niego płaci pracodawca, bo on jest
pracownikiem danej firmy, czy sam opłaca składki,
bo jest przedsiębiorcą, czy jest bezrobotny i za niego
wpłaca budżet państwa, czy jest klientem pomocy społecznej i za niego wpłaca burmistrz… On jest ubezpieczony przez NFZ, a więc ten rachunek będzie…
(Głos z sali: W NFZ…)
W Narodowym Funduszu Zdrowia, tak.
…będzie zapłacony przez NFZ. To jest to.
Co do kolejek, Panie Senatorze, to powiem tak: to się
nijak ma do kolejek, ponieważ jeżeli dany zabieg zrobi się
za granicą, to dana osoba wyjdzie z tej kolejki w Polsce,
ale to są te same pieniądze, które byśmy wydali w Polsce,
to nie są żadne ekstra pieniądze. Gdybyśmy zapłacili za
zabieg w Polsce, to ta osoba też by wyszła z kolejki. Tak
naprawdę są te… Problem z dyrektywą transgraniczną
polega na tym, że my to robimy za własną kasę, to nie jest
dodatkowa kasa unijna. To są nasze pieniądze, które albo
wydamy w Polsce, albo za granicą, a więc ta kolejka jak
gdyby… Czy to będzie… To jest to, o co pytała pani senator Czudowska. Na liście najwięcej jest operacji zaćmy,
więc trzymajmy się tej zaćmy. Czy ta operacja zaćmy
będzie zrobiona w Czechach, czy w Polsce, to rzeczywiście pacjent wyjdzie z kolejki, ale zostaną wydane te
same pieniądze, z Polski. Moglibyśmy, że tak powiem,
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kupić więcej operacji zaćmy w Polsce, gdybyśmy nie
wydali tego w Czechach. Tak że kolejka rzeczywiście
będzie mniejsza, ale o tę samą liczbę osób, tylko operator
będzie inny. I rzeczywiście jest tak, że można zrobić inny
zwrot kosztów, ale myśmy na poziomie ustawy uznali,
że to ma być koszt liczony w Polsce i tylko według ceny,
którą Narodowy Fundusz Zdrowia płaci w Polsce. I tak
rozliczamy, niezależnie od tego, czy pacjent będzie za to
płacił dwa czy trzy razy drożej, my płacimy tylko tyle,
ile to kosztuje w Polsce. Uważamy, że to jest uczciwe
rozwiązanie, bo na to nas stać. Nie możemy dofinansowywać niemieckiej, szwedzkiej czy francuskiej ochrony
zdrowia. To jest jasne. Tu nie ma żadnej uznaniowości, to
jest zapisane jasno i czytelnie. Ale, Pani Senator, trudno
powiedzieć dzisiaj… To są tylko sto dwa wnioski, więc
to też… Nie wiemy, jaka będzie tego skala i jakie będą
potrzeby pacjentów. Dzisiaj to jest głównie kwestia zaćmy,
to prawda. To chyba wynika także z akcji promocyjnej
czeskich klinik, one zrobiły przy granicy dobrą akcję
promocyjną, mówiąc: przyjedźcie, a my wam tę operację
zaćmy zrobimy, dostaniecie rachunek i czasami nawet
pomoc prawną w tym sporze z NFZ o zwrot środków.
Ale jak już będzie dyrektywa, to nie wiemy, czy to będzie
operacja zaćmy, czy to będą inne zabiegi, czy to będą
jakieś badania diagnostyczne, to trzeba będzie zobaczyć
i zweryfikować. Jak mówię, to jest zupełnie nowe pole,
nie wiemy, jak ludzie zareagują. Przewidujemy pewne
zachowania, bo musimy przeprowadzić pewne analizy,
ale czy one są słuszne, czy nie, to pokaże życie. Życie
zawsze weryfikuje takie kwestie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Czudowska, bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Tak z ciekawości zapytam.
Czy polskie Ministerstwo Zdrowia, polski rząd
interesuje się tym, skąd w Czechach taka potencja
w zakresie operowania zaćmy, skoro ludzi jest mniej,
proporcjonalnie pewnie lekarzy jest mniej, szpitali
jest mniej? Jak Czesi to robią, że mają jeszcze wolne
moce przerobowe, tak to nazwę, a my, jeśli chodzi
o naszych pacjentów, nie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann:
Wydaje się, Pani Senator, że i w Polsce moce przerobowe związane z operacjami zaćmy są znacznie
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większe niż wykorzystywane. My w ciągu ostatnich
siedmiu, ośmiu lat prawie dwukrotnie zwiększyliśmy
liczbę operacji zaćmy w Polsce, ale kolejka, czyli
liczba osób kierowanych na ten zabieg, też się prawie dwukrotnie zwiększyła. Myślę, że w tym roku
w Polsce będzie pewnie blisko dwieście tysięcy operacji zaćmy, więc ten potencjał i tak jest wielki. Ja nie
wiem, czy potencjał Czech jest większy, nie sądzę.
Mówimy tu o stu przypadkach, to absolutnie nie jest
miarodajne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Tam jest obecnie niższa wycena operacji zaćmy,
niewiele niższa. Wtedy rzeczywiście nie ma kolejki,
bo to jest porównywalna… Jeżeli jest ta sama cena
i dostanę taki sam zwrot, a mieszkam przy granicy, to
pojadę, zrobię i tych kosztów za dużo nie ma. A więc
to może być jakoś atrakcyjne dla ludzi mieszkających
przy granicy z Czechami. Czy dla reszty też? To się
okaże. Myślę, że polskie szpitale i przychodnie mają
jeszcze olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o te wolne
moce, jak to pani nazwała. Tutaj limitem jest oczywiście kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
jak we wszystkim. Maszyny, sprzęt, ludzie nie pracują
dwadzieścia cztery godziny na dobę, bo jest limit finansowy, który tę pracę ogranicza. I myślę, że nasze
kliniki mogą przyjąć Czechów czy Niemców w celu
leczenia im zaćmy, jeżeli nie będą płacić z własnej
kieszeni. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Już więcej nie ma… A, jeszcze pan senator
Knosala.
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym włączyć się do tej dyskusji i powiedzieć mianowicie, że sądząc po atrakcyjności, jaką
wśród kandydatów zagranicznych cieszy się szkolnictwo wyższe medyczne, a która, można tak chyba
powiedzieć, jest dość duża, byłoby można, logicznie rozumując, przyjąć założenie, że ci, którzy właśnie skończą naukę w systemie naszego szkolnictwa
wyższego medycznego, będą atrakcyjni, tak powiem,
dla pacjentów zagranicznych. Próbuję na to spojrzeć
właśnie tak trochę biznesowo. Bo ta ustawa jednak
wprowadza do medycyny, powiedziałbym, taki biznesowy czynnik równoważenia środków finansowych wydawanych i pozyskiwanych. Źródło tego jest
w szkolnictwie wyższym medycznym. I wydaje się,
że to źródło akurat w tym przypadku jest dobre. Bo
gdyby porównać tę atrakcyjność na przykład z atrakcyjnością kształcenia inżynierów w Polsce, to tutaj
kandydatów z zagranicy nie ma za dużo – chociażby
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właśnie w porównaniu z medykami. Nie wiem, czy
ministerstwo prowadzi jakieś analizy… Ja cały czas
zmierzam do uatrakcyjnienia polskiej służby zdrowia
za granicą.
Czy jest jakiś taki, sam nie wiem, wskaźnik albo
może tylko jakościowa ocena, na przykład że wśród
krajów Unii Europejskiej nasza służba zdrowia,
w sensie takiej ogólnej atrakcyjności dla pacjentów
w Unii Europejskiej, plasuje się w czołówce, w środku, a może w ogonie? Z chęcią wysłucham opinii pana
ministra. Dziękuję.

Czy Polska jest w stanie tak zrobić? To jak gdyby… Dyrektywa transgraniczna nie ma tu chyba nic
do rzeczy. Myślę, że jest parę miejsc w Polsce, gdzie
przyjeżdża sporo osób z zagranicy: to są na przykład usługi stomatologiczne na ścianie zachodniej.
Ale to wynika też z dobrej jakości i niskich kosztów oraz tego, że na przykład w Niemczech nie jest
to wszystko uwzględnione w stawce ubezpieczenia.
A kiedy się płaci z własnej kieszeni, to jest to podstawa do myślenia „jadę tam, gdzie jest taniej”. Jeśli
jest zabezpieczenie w danym kraju, to tam już nie ma,
tak powiem, takiego parcia na tego rodzaju usługi.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann:
Z tymi studentami zagranicznymi jest trochę tak,
że oni tu kończą studia i wracają do siebie – to tak
generalnie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Wszyscy?)
Wszyscy nie, ale w większości.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: 99%?)
Tak, tak.
Tak więc oni najczęściej nie będą pracowali
w naszych jednostkach. Jeżeli mamy, sam nie wiem,
około tysiąca studentów z Norwegii, to oni w większości wrócą do siebie. I trudno będzie, zatrudniając
Norwega w polskim szpitalu, namawiać Norwegów
do przyjechania do Polski na badania czy na jakieś
zabiegi, chociaż jakiś szpital może sobie z tego zrobić
jakiś pomysł na ściągnięcie środków. Tylko żebyśmy
mieli świadomość, że ta ustawa nie dotyczy tej działalności, o której mówi pan senator. Dla dyrektora
szpitala, który chce ściągnąć Niemców, Norwegów
czy Szwedów, istotne jest, czy dyrektywę transgraniczną wdrożyli Niemcy, Szwedzi, Norwegowie.
Nasza dyrektywa…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Norwegia
nie należy do Unii Europejskiej.)
Przepraszam, ale należy do obszaru…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: No dobrze.)
Tak więc jak gdyby to ma znaczenie. Ale mówię
tylko o Polakach wyjeżdżających za granicę.
A czy turystyka medyczna się rozwija?
Oczywiście, ona się rozwija. Turcja jest takim przykładem dość mocno rozwiniętej turystyki medycznej. Tam w to zainwestowano i sporo ludzi przyjeżdża do Turcji, aby się leczyć – i zostawiają tam
niezłe pieniądze.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Widzę, że pytania już wyczerpano.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zabrać głos odnośnie do przedmiotowej ustawy. Zgodnie z art. 21 dyrektywy stwierdza
się, że państwa członkowskie, że państwa członkowskie, czyli również Polska, wprowadzają w życie
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
najpóźniej do 25 października 2013 r. Oczywiście,
Panie Ministrze – tu musimy to sobie głośno powiedzieć – ta ustawa jest bardzo, bardzo spóźniona.
Trudno oczywiście wymierzyć negatywne efekty czy
też skutki tego spóźnienia, niemniej jednak ten fakt
należy odnotować.
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów
w transgranicznej opiece zdrowotnej. Państwa Unii
Europejskiej miały obowiązek wdrożenia przepisów
tej dyrektywy, a jej głównym celem jest zapewnienie realizacji zasady swobodnego przepływu usług
medycznych na obszarze Unii Europejskiej. Cel dyrektywy to przejrzyste przepisy prawne w zakresie
korzystania z usług zdrowotnych w innym państwie
Unii niż państwo zamieszkania pacjenta, ale także
możliwość uzyskania zwrotu kosztów za świadczenia
medyczne z publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli świadczenie medyczne zaliczane jest do
świadczeń, do których ubezpieczony jest uprawniony
w swoim kraju.
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(senator S. Gogacz)
Państwo członkowskie ubezpieczenia nie może
odmówić udzielenia uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli pacjent
jest uprawniony do otrzymania danej opieki zdrowotnej w swoim kraju, ale udzielenie świadczenia
medycznego w kraju ubezpieczenia nie jest możliwe
w terminie uzasadnionym przesłankami medycznymi. Oczywiście powstaje pytanie, czy pacjent otrzyma zgodę na skorzystanie z transgranicznej opieki
zdrowotnej dopiero wówczas, gdy się okaże, że nie
można skorzystać z danego świadczenia zdrowotnego
w całym polskim systemie opieki zdrowotnej. Mówię
o tym dlatego, że jeżeli chodzi o elektroniczny system
informacji, to nie jest on jeszcze w pełni zbudowany, i nie wiem, czy jest możliwość sprawdzenia, czy
w Polsce nie ma świadczeniodawcy, który mógłby
sprostać tym medycznym wyzwaniom.
Inna kwestia to fakt, że koszty transgranicznej
opieki zdrowotnej, które najpierw pokrywa pacjent,
mają być zwrócone do wysokości, jaka byłaby właściwa w państwie członkowskim ubezpieczenia w przypadku zapewnienia takiej opieki zdrowotnej na jego
terytorium.
Dalej dyrektywa nie różnicuje, czy świadczeniodawca jest powiązany z publicznym systemem
opieki zdrowotnej, czy dotyczy to wszystkich świadczeniodawców, również podmiotów prywatnych.
Oczywiście w tym momencie powstaje kolejne pytanie. Skoro w transgranicznej opiece zdrowotnej zwrot
kosztów dotyczy zarówno podmiotów publicznych,
jak i prywatnych, to czy gdyby w Polsce był świadczeniodawca, który nie posiada kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia na dane świadczenia i ma prawo do udzielania tego typu świadczeń zdrowotnych
komercyjnie, nie można byłoby – zamiast jechać za
granicę – skorzystać z takich świadczeń tu, w Polsce,
oczywiście wraz ze zwrotem kosztów do wysokości określonej w cenniku Narodowego Funduszu
Zdrowia. Jeśli nie, to będzie zdarzało się tak, że
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zwracał koszty
udzielenia świadczenia u świadczeniodawców prywatnych, ale za granicą, a nie w Polsce.
Następna kwestia to zapis mówiący o tym, że od
pacjenta będzie się wymagało, aby najpierw zapłacił
za opiekę zdrowotną, a potem występował o zwrot
kosztów. A co będzie, jeżeli pacjent, tak zwany świadczeniobiorca, nie spełni według oceny Narodowego
Funduszu Zdrowia któregoś z ustawowych warunków
koniecznych do zwrotu? Czy istnieje instytucja odwołania? Pan minister oczywiście wspominał o tych
możliwościach.
Jeżeli chodzi o inne warunki, wygląda to tak.
Uzyskanie zgody na zwrot kosztów będzie zależało
od Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma w usta-
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wie dokładnie wskazanych motywów odmowy
przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwrotu kosztów
leczenia. Zwrot kosztów będzie zależny od limitów
finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. To
przecież opóźni zwrot kosztów. A gdzie jest mowa
na przykład o odsetkach, jeżeli pacjent będzie musiał czekać? W przypadku zawieszenia wypłat ze
względu na przekroczenie rocznego limitu ich dalsza
realizacja nastąpi w następnym roku i tym samym
uszczupli budżet na następny rok, czyli im większe
wydatki będą w danym roku, tym mniejszy będzie
limit na następny rok. To będzie oczywiście zła droga.
Uzyskanie zwrotu następuje pod warunkiem przedstawienia dokumentacji przez świadczeniobiorcę, ale
dokumentacji przetłumaczonej na język polski.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Tu oczywiście są lekarze i oni wiedzą o tym, że język medyczny
to jest język specjalistyczny. Ja mam obawy – o tych
obawach mówiłem również na posiedzeniu Komisji
Zdrowia – że tu jednak trzeba będzie obserwować, jak
w praktyce to będzie przebiegało. Chodzi o to, żeby
nie było takiej sytuacji, że pacjent, świadczeniobiorca
źle przetłumaczy informacje dotyczące tych procedur
medycznych – a może to zrobić, bo to wymaga specjalistycznej wiedzy – i będzie to powód do odmowy
zwrotu kosztów, jakie poniósł za otrzymane świadczenie w ramach opieki transgranicznej.
Inna kwestia to fakt, że koszty transgranicznej
opieki zdrowotnej mają być zwrócone do wysokości
kosztów w państwie ubezpieczenia. Wydaje się, że
koszt świadczeń zdrowotnych za granicą jest wyższy niż w Polsce, tym bardziej że ten zapis dotyczy
również podmiotów prywatnych. Można z tego wyprowadzić wniosek, że pacjent z Polski, aby skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą, będzie musiał
płacić czy też dopłacić. To jest sprawa oczywista.
Pan wymieniał tu niektóre kraje, gdzie koszt opieki może być niższy, ale chyba generalna zasada jest
taka, że w państwach Europy Zachodniej ceny według cennika są wyższe niż w Polsce. Oczywiście
w tym momencie powstaje pytanie, którego nie zadawałem w poprzednim etapie naszej dyskusji w ramach tego punktu, a mianowicie: jak to się ma do
zapisu konstytucyjnego i zapisów ustawowych, które
mówią o tym, że opieka zdrowotna w Polsce to jest
opieka darmowa, że pacjent ubezpieczony nie płaci? W tym momencie sytuacja jest taka: skoro nie
jesteśmy w stanie w Polsce spełnić wymogów infrastrukturalnych, zapewnić odpowiedniego sprzętu,
aparatury, lekarzy, skoro do lekarzy są takie kolejki,
proponujemy ubezpieczonemu pacjentowi mającemu
prawo do darmowej opieki zdrowotnej skorzystanie
z opieki za granicą, ale musi za nią zapłacić. Czy my
mamy prawo mówić pacjentowi, że może skorzystać z płatnej… częściowo płatnej, ale płatnej opieki
zdrowotnej? Jak się weźmie pod uwagę różnice cen
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

(senator S. Gogacz)
w Polsce i cen w Europie – było za mało czasu, żeby
przeanalizować cennik w Polsce i cennik w Europie
Zachodniej – może się okazać, że jednak to prawo
będzie bardzo trudne do zrealizowania.
I tutaj jest kolejne pytanie. Czy jest jakaś granica co do liczby koniecznych wyjazdów? Kiedy należałoby przeanalizować krajowy system zdrowia
i zobaczyć, co w nim szwankuje? Czy w związku
z tym, że liczba tych wyjazdów na przykład będzie
się zwiększać, rząd nie powinien wyciągnąć wniosku, że należy z większą intensywnością naprawiać
polski system zdrowia, żeby Polacy mogli się leczyć
tutaj, żeby względy ekonomiczne nie spowodowały,
że Polacy nie będą się leczyli?
Oczywiście, jak to się ma do zasady, że wszyscy
ubezpieczeni mają prawo do darmowej opieki, już
mówiłem. Ubezpieczony otrzymuje zezwolenie na
leczenie za granicą wtedy, kiedy dane świadczenie
należy do świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym mieszka zainteresowany, pod warunkiem że nie może uzyskać takiego świadczenia w terminie uzasadnionym
z medycznego punktu widzenia. Pozostaje pytanie:
dlaczego nie może uzyskać takiego świadczenia
w kraju zamieszkania, w Polsce? Jak dużo pacjentów
musi wyjechać na leczenie za granicę, aby zapaliło
się ostrzegawcze czerwone światełko i rozpoczęły
się większe inwestycje być może w rozwój infrastruktury? Czy tylko limity finansowe Narodowego
Funduszu Zdrowia będą takim wskaźnikiem, czy
też będą brane pod uwagę wskazania zdrowotne polskich pacjentów? Bo my tutaj skupiamy się na tym,
że skończy nam się ten miliard, limit się wyczerpie i tych środków już nie będziemy przekazywali.
A gdzie jest ocena bezpieczeństwa zdrowotnego czy
też zdrowotności polskiego społeczeństwa? Przecież
może się okazać, że na przykład zwiększy się zapotrzebowanie na udzielanie danego świadczenia zdrowotnego. I co wtedy? Wniosek wydaje się oczywisty:
wielkość wyjazdów będzie świadczyła o kondycji
polskiej służby zdrowia.
I już kończąc, dodam, że projektowana ustawa
zawiera uprawnienie dla ministra zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia wykazu świadczeń
wymagających wcześniejszego udzielenia zgody na
uzyskanie danego świadczenia opieki zdrowotnej
w innym państwie Unii Europejskiej. W tym miejscu
powstaje oczywiście pytanie: skoro minister otrzyma
upoważnienie do określenia wykazu świadczeń, czy
ograniczenie dotyczące polskich pacjentów będzie
dotyczyło również pacjentów przyjeżdżających do
Polski z innych krajów Unii Europejskiej? Gdyby
tak nie było, byłaby to nierówność ze względu na
kraj zamieszkania.

Na mocy tej ustawy środki, które mogłyby być
przekazane do polskich przychodni i szpitali, będą
przekazywane za granicę, i o tym się mówi. Ale
o środkach, jakie Polacy wydają z własnej kieszeni,
czyli o środkach prywatnych – ja zresztą o to już
pytałem – już się nie mówi.
Pomimo uwag, które tu przedstawiłem, będę oczywiście głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Tadeusz Kopeć i Ryszard Knosala złożyli swoje
przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 710, a sprawozdanie komisji – w druku nr 710 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jana Filipa
Libickiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, a moje
sprawozdanie dotyczy zmiany ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nasza komisja zebrała się w dniu 17 września tego
roku. Rozpatrzyliśmy uchwaloną przez Sejm ustawę,
która pochodzi z przedłożenia poselskiego i dotyczy utrzymania osobowości prawnej Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
I jako sprawozdawca z przyjemnością mogę powiedzieć, że to oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych rozwiązanie zostało przez senatorów,
członków komisji przyjęte jednogłośnie i jednomyślnie, a dowodem na tę jednomyślność niech będzie
fakt, że wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek
złożył pan senator Stanisław Kogut. To tyle. Dziękuję
bardzo.
*

Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Waldemar Kraska, bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, z jakiego powodu poprzednio
rząd chciał te pieniądze przekazać w wyłączny właściwie zarząd ministra finansów, a w tej chwili się
z tego pomysłu wycofuje? To jest oczywiście projekt
poselski, a nie rządowy. Ale co takiego się wydarzyło,
że państwo zmieniliście zdanie?
(Senator Jan Filip Libicki: Proszę pana…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, jeszcze
chwileczka, bo jest więcej pytań.
Pan senator Robert Mamątow zadaje następne pytanie. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, chciałbym spytać, jak to się stało,
że jak poprzednio rozpatrywaliśmy tę ustawę, pana
klub był przeciwko niej, a dzisiaj chce to naprawić.
Co się stało, że zmieniliście zdanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Proszę panów, ponieważ te dwa pytania są podobne, odpowiedź będzie jedna. Wydaje mi się, że za tym
poprzednim rozwiązaniem, które obecnie rozpatrywana ustawa anuluje, kryła się nie do końca właściwa,
w moim przekonaniu, intencja, jaką była chęć kontrolowania środków, które wpływają do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
przez instytucje rządowe, a konkretnie przez ministerstwo polityki społecznej, które chciało po prostu
mieć te środki pod kontrolą na specjalnie wydzielonym koncie. Myślę, że powodem tej zmiany jest
także to, że opinia środowisk i osób, które korzystają
z pracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepełnosprawnych, odnośnie do tego poprzedniego
rozwiązania była negatywna.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej… Jeszcze pan senator Kogut,
bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Nie. Ja chciałbym zapisać się do głosu.)
To musi pan podejść i się zapisać. Podniósł pan
rękę, więc myślałem, że chce pan zadać pytanie.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie panu senatorowi? Nie widzę chętnych.
Wobec tego, Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Widzę obecnego na sali pana ministra, senatora
Jarosława Dudę.
Panie Senatorze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej Jarosław Duda: Panie Marszałku, bardzo
dziękuję. Myślę, że kwestia jest tak oczywista, że
rezygnuję z zabrania głosu. Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obecny? Tak.
Czy pan chce zabrać głos, czy również nie?
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytania?
Ponieważ są pytania, Panie Ministrze, bardzo proszę podejść do mównicy.
Pan senator… Chyba w odwrotnej kolejności: najpierw pytanie zada pan senator Mamątow, a później
pan senator Kraska.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym do pana ministra zwrócić się raczej
z taką prośbą, żeby w przyszłości, kiedy opozycja
będzie zgłaszać zastrzeżenia i jeśli będą to rzeczy tak
oczywiste, jak tutaj, brać to pod uwagę, bo szkoda
pracy i pana, i naszej. Dzisiaj musimy do tego tematu
wracać… Jest prośba, żeby na przyszłość brać pod
uwagę opinię opozycji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Kraska.
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Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wiem, że pan nie był zwolennikiem poprzedniej ustawy. Prawda? Czy mógłby pan
pokrótce powiedzieć, jak to źle wpływałoby na osoby
niepełnosprawne, na ich finansowanie i na PFRON, jeżeli ta ustawa by dalej funkcjonowała? Jakie mogłoby
to przynieść skutki, jeżeli dzisiaj nie przyjęlibyśmy
nowelizacji tej ustawy?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpocznę od drugiego pytania. Chciałbym
przypomnieć panu senatorowi, że ja rzeczywiście
zawsze walczyłem o to, żeby Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miał wydzieloną niezależność w postaci funduszu celowego z osobowością prawną. Ale też chciałbym przypomnieć,
że ta ustawa nigdy w efekcie finalnym nie została
wprowadzona w odniesieniu do państwowego funduszu, dlatego że pierwszym naszym zwycięskim
etapem w negocjacjach z ministrem finansów było to,
że wprawdzie tylko o trzy lata przedłużyliśmy… Ale
konsekwentnie doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj już
bezterminowo… Zresztą przypomnę, że jest to jedyny
fundusz, poza funduszem ochrony środowiska, który,
mówiąc kolokwialnie, się ostał. Wszystkie pozostałe miały w tym zakresie inne rozwiązanie, również
w obrębie mojego ministerstwa, myślę tu o Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itd., itd.
Ja myślę, że jest to nasz wspólny sukces, nasz i środowiska. Najpierw te trzy lata negocjacji, a panowie
doskonale wiecie, że negocjacje z ministrem finansów
w tego typu kwestiach, jak próba skonsolidowania
finansów publicznych – a to jest właśnie ta ustawa
– nie były łatwe. Niemniej jednak poprzez jednoznaczne działanie naszego środowiska, również moje
jako pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, a także prezesa rady nadzorczej, udało się
tę zwycięską batalię doprowadzić do końca i dzisiaj
mamy finał w Wysokiej Izbie. Dlatego, odpowiadając
na pytanie panu senatorowi, chciałbym powiedzieć,
że to nie jest strata czasu, to jest po prostu twarda
walka o to, żeby te kwestie doprowadzić do szczęśliwego końca – i takie jest oczekiwanie środowiska.
Ja byłem zwolennikiem takiego rozwiązania i dzisiaj

wspólnie możemy, mówiąc wprost, ogłosić sukces,
że środowisko ma swoich przedstawicieli w radzie
nadzorczej, może mieć wpływ na kształtowanie tego
budżetu. Tam są organizacje pozarządowe, są pracodawcy, a także jest oczywiście minister finansów…
przedstawiciel ministra finansów. Tak że te wspólne
działania, mam nadzieję, dobrze rokują i jeśli wpływy
będą na przyzwoitym poziomie – a dzisiaj wszystko
wskazuje na to, że są na przyzwoitym poziomie, czyli
zakładane na poziomie 97–98% – to będziemy mogli
realizować nasze ustawowe zadania.
Skoro już jestem przy głosie, to na zakończenie
chcę powiedzieć, że w odniesieniu do naszej poprzedniej dosyć ożywionej debaty, którą tu prowadziliśmy
i pewnych niepokojów – zresztą słusznych, które ja
też podzielałem – dotyczących tego, co się zdarzy…
Pamiętacie państwo naszą dosyć ożywioną dyskusję
dotyczącą tego, co wydarzy się po 1 kwietnia, kiedy
to zostało obniżone dofinansowanie, szczególnie jeśli
chodzi o umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Odpowiedzi dostarczyło ostatnie badanie BAEL,
które pokazało, że mimo wspomnianych ograniczeń
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w naszym kraju wzrósł o 1,5%. Bardzo dziękuję,
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę już więcej zgłaszających się osób.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Koguta.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Panie Prezesie PFRON! Drodzy
Goście!
Wydaje mi się, że trzeba przypomnieć trochę historii, choć niektórzy bardzo często zarzucają mi, że
przypominam niektóre fakty. Powiem od razu tak:
my, to znaczy senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości,
będziemy głosować za poprawką, która znosi zapis
dotyczący 31 grudnia… I faktycznie uważam, że to,
co tu powiedział senator Mamątow… Panie Ministrze,
myśmy mówili, że podmiotowość ma być na cały
okres, a nie określanie… Ja pamiętam, jak występowali niektórzy senatorowie z koalicji, i pojawiały się
argumenty, że trzeba chronić budżet, że Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to
studnia bez dna, że nie wiadomo, na co idą pieniądze. Nie trzeba było długo czekać – prawie siedem
miesięcy i efekt jest oczywisty. Dzisiaj wszyscy wiemy, że wspomnianych pięć milionów osób niepełno-
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sprawnych jest traktowanych bardzo poważnie. Ale
ja chciałbym, żeby oni byli tak traktowani przez cały
czas, a nie żeby było tak, że kiedy zbliżają się jakieś
wybory… że trzeba non stop zmieniać ustawę. Ja
uważam, że naprawdę… Moje stanowisko jest jednoznaczne. Nie nanosiłem poprawek na posiedzeniu komisji rodziny, bo uważałem, że nie należy przedłużać
procesu legislacyjnego ustawy. Dziś też nie będę nanosił żadnych poprawek, bo uważam, że wspomniana
ustawa powinna zostać przyjęta bardzo szybko.
Ja jeszcze czekam, Panie Ministrze, na to, kiedy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
doprowadzimy do tego, że pełnomocnik rządu do
spraw osób niepełnosprawnych będzie podlegał bezpośrednio premierowi Rzeczypospolitej Polskiej. Ja
o to apeluję już prawie ósmy rok i ciągle… Kiedy
ustawa jest nowelizowana, to sytuacja jest taka, że
czas po prostu nagli.
I faktycznie… Senator Mamątow dobrze powiedział – i nie ma się o co obrażać w tej kwestii – że
czasem trzeba posłuchać też opozycji. Bo nie mamona, nie pieniądz, nie złotówka, ale osoba niepełnosprawna… Ona musi być – tak jak jest dotychczas
– traktowana jako podmiot, a nie jako rzecz. Ja powiedziałem chyba w czasie debaty, w trakcie mojej
drugiej kadencji, że my nie patrzymy na to, z jakiego ugrupowania jest osoba niepełnosprawna. Chylę
czoła, jak już powiedziałem, przed pełnomocnikami
– ja ich wszystkich mogę wymienić – bo naprawdę doprowadziliśmy do takiej sytuacji w Polsce, że
w innych krajach świata bierze się z nas przykład.
Ale marzy mi się, żeby ustawa była tak krótka, jak
ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, żeby to
był dopisek do konstytucji, w którym będzie można
przeczytać wszystkie prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych.
Uważam także, że wcześniejsze podejmowanie
decyzji było kardynalnym błędem. Widać było przecież potężny lobbing na rzecz Funduszu Ochrony
Środowiska… A kiedy my upomnieliśmy się
o PFRON, o osoby niepełnosprawne, no to zapisano
wspomnianą już datę. I chwała Bogu, że właśnie zbliżają się wybory do samorządu, bo będzie lepsza możliwość rozmowy i ustawa przejdzie, podmiotowość
PFRON zostanie utrzymana. Nie chcę już mówić
o tym, jak wcześniej wymieniano argumenty, z których ja naprawdę się śmiałem… Bo jeżeli program dla
pracodawców na temat samochodów i jeden oszust
skorzystał z niego i kupił sobie volvo z kratką, to nie
można od razu powiedzieć, że sam program był zły.
Program był wyśmienity. I uważam, że do niektórych
programów należy wrócić.
Tak że, Panie Marszałku, Panie i Panowie
Senatorowie, Panie Ministrze, Panie Prezesie, Prawo
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i Sprawiedliwość będzie głosować za tą poprawką,
za tą ustawą. Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie
uważa, że PFRON powinien zachować podmiotowość. To, co złe, powinien eliminować, a tego, co
dobre, nie powinien likwidować, ino powinien jeszcze
wprowadzać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że pan senator
Tadeusz Kopeć i pan senator Ryszard Knosala złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku senackim nr 709, a sprawozdania komisji w drukach
nr 709 A i 709 B.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przekazać państwu sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, która na posiedzeniu zajęła się projektem
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Komisja w głosowaniu poparła projekt 4 głosami
do 1 i przegłosowała jedną poprawkę. Projekt dotyczy przyznania ministrowi sprawiedliwości możliwości składania kasacji od prawomocnych orzeczeń.
Historycznie wygląda to tak, że do 1990 r., do momentu kumulacji w jednej osobie funkcji ministra
sprawiedliwości i prokuratora generalnego oba te
podmioty, wcześniej rozdzielone, miały możliwość
składania kasacji. Oczywiście po skumulowaniu tych
funkcji minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, cały czas miał możliwość składania kasacji. Po rozdzieleniu niedawno
tych funkcji tylko prokurator generalny zachował
możliwość składania kasacji, natomiast minister spra*

Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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wiedliwości takiej możliwości już nie miał. Zdaniem
autorów tego projektu należy przywrócić tu równowagę, by nie tylko prokurator generalny, który w sposób
naturalny będzie raczej atakował orzeczenia niezgodne z linią prokuratury… Trzeba sprawić, aby druga
strona, to znaczy obywatele niezadowoleni z decyzji
prokuratury, którzy do tej pory mogli składać wnioski o kasację bądź u prokuratora generalnego, bądź
u rzecznika praw obywatelskich, mieli do dyspozycji jeszcze jeden organ wyposażony w ludzi, którzy
potrafią bardzo profesjonalnie pisać, formułować te
kasacje. A więc dobrze by było, żeby również minister sprawiedliwości miał właśnie taką możliwość.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Ustawodawczej, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej chciałbym
zdecydowanie poprzeć ten projekt.
Komisja poparła ten projekt jednogłośnie, ale wprowadziła dwie poprawki. Jedna poprawka jest tożsama
z poprawką Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, ale druga poprawka odnosząca się do §3
jest poprawką tylko Komisji Ustawodawczej, stąd
też będzie potrzeba przygotowania wspólnego stanowisku obu komisji, na jutro planujemy posiedzenie
połączonych komisji.
Jedna poprawka, ta wspólna, można powiedzieć,
poprawka obu komisji, doprecyzowuje przepis: nie
mówimy o rozstrzygnięciu, tylko o orzeczeniu, czyli
używamy bardziej prawniczego języka.
W drugiej poprawce, tej tylko naszej, też mamy do
czynienia właściwie z doprecyzowaniem. W §3 mówi
się: „osoby, o których mowa w §1 i 2”, a tymi osobami
są minister sprawiedliwości, prokurator generalny
oraz rzecznik praw obywatelskich. To nie są osoby, to
są organy. W związku z tym my proponujemy, żeby
wyraz „osoby” zastąpić wyrazem „organy”. To może
mieć też znaczenie praktyczne, dlatego że gdyby literalnie czytać §3, czyli tak, że te osoby mają prawo
żądać do wglądu akt prokuratorskich po zakończeniu
postępowania i zapadnięciu prawomocnego orzeczenia, to w sytuacji, gdyby podpisał się na przykład
dyrektor departamentu czy wiceminister, można by
zastanawiać się, czy to jest ta właściwa osoba, czy nie.

Gdy mówimy o organie, to organ ma takie uprawnienie. I to ma też praktyczne znaczenie.
Komisja poparła, tak jak powiedziałem, przedłożenie, przedstawiając te dwie poprawki.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Kraska.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora z Komisji
Ustawodawczej. Wiemy, że już kilka lat trwa rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora
generalnego. Poprzednia ustawa zachowała te nadzwyczajne środki odwoławcze tylko dla prokuratora
generalnego, teraz wracamy do tego, żeby posiadał je
także minister sprawiedliwości. Z czego to wynika?
Czy z ilości spraw, czy po prostu z tego, że do ministra sprawiedliwości ludzie też się zgłaszają z takimi
odwołaniami i to wszystko musiało być odsyłane? Czy
jest jakieś racjonalne uzasadnienie tego rozwiązania
i dlaczego w tej chwili po kilku latach wracamy do
tego uprawnienia dla ministra sprawiedliwości?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Chciałem o tym powiedzieć, zapisałem się do dyskusji, a pan senator jakby mnie ubiegł.
Przede wszystkim, tak jak powiedział pan senator
Pociej, prokurator jest zainteresowany skazaniem,
i w moim przekonaniu będzie miał interes w wystąpieniu o kasację w sytuacji, kiedy nie osiągnie swojego skutku, wtedy oczywiście przedstawi argumenty
kasacyjne, to jest naruszenie procedury, a nie na przykład ocena materiału dowodowego, który ma wpływ
na treść rozstrzygnięcia i jest rażącą… I w praktyce
pozostaje już tylko rzecznik praw obywatelskich, który jest obciążony bardzo wieloma sprawami…
(Rozmowy na sali)
Pan podniósł także kwestię tego, że w odczuciu
obywateli… Obywatele występują do ministra sprawiedliwości z prośbą o interwencję, a minister odpisuje, że nie ma takiego uprawnienia i trzeba by zwrócić
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się o pośrednictwo rzecznika praw obywatelskich,
jeśli rzeczywiście są podstawy kasacyjne czy jeśli
słuszny jest wniosek, który… No bo to jest de facto
prośba o wniesienie kasacji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Tak?
Witam na posiedzeniu przedstawiciela ministerstwa, pana ministra Michała Królikowskiego.
Panie Ministrze, zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Królikowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym kontynuować odpowiedzi, jakich
udzielił pan senator Zientarski, na pytanie dotyczące
powodu, dla którego minister sprawiedliwości mógłby
być zainteresowany posiadaniem kompetencji do kasacji nadzwyczajnej – możemy ją tak roboczo nazwać.
Tak jak pan marszałek powiedział, projekt tej ustawy był projektem poselskim. To nie jest inicjatywa
ministra sprawiedliwości. Ale rzeczywiście jedną
z konsekwencji rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości – chyba nie do
końca przeanalizowaną co do skutków – stało się
pozbawienie ministra sprawiedliwości kilku istotnych instrumentów w zakresie współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości. Należą do nich:
uprawnienie do zainicjowania postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym – dzisiaj może to zrobić
jedynie prezes Rady Ministrów, a wcześniej mógł
to zrobić samodzielnie minister sprawiedliwości –
kierowanie pytań prawnych do Sądu Najwyższego,
można je skierować zarówno do jednej izby, jak i do
pełnego składu, i wreszcie uprawnienie kasacyjne
w konkretnej, indywidualnej sprawie. Brak tych instrumentów jest dla ministra sprawiedliwości dotkliwy i utrudnia wykonywanie przez niego podstawowych zadań związanych z funkcją, jaką on ma jako
kierujący działem administracji rządowej, jako organ
państwa. Minister sprawiedliwości podejmuje decyzje
na przykład w zakresie ekstradycji. Podstawą ekstra-
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dycji jest postanowienie sądu. Zdarzają się jednak
takie sytuacje, że nie podzielamy sposobu analizy danego rozstrzygnięcia, więc chcemy poddać tę sprawę
weryfikacji Sądu Najwyższego. I od czasu rozdziału
funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jedynym sposobem jest zwrócenie się przez
ministra sprawiedliwości do prokuratora generalnego
z prośbą o to, żeby ten rozważył wniesienie kasacji
w sprawie, w której wykonanie postanowienia sądu,
co do którego minister sprawiedliwości ma wątpliwości, jest obowiązkiem ministra sprawiedliwości.
I to jest pierwsza dolegliwość, szczerze mówiąc,
najistotniej związana z kluczową funkcją ministra
sprawiedliwości jako organu działającego w ramach
współpracy międzynarodowej w oparciu o klasyczne
mechanizmy ekstradowania lub też przejęcia i przekazania ścigania.
Druga sfera, w której brak instrumentów jest
dotkliwy, to proces legislacyjny. My wielokrotnie
diagnozujemy sytuacje dotyczące praktyki funkcjonowania organów sądów, prokuratury, jako błędne
czy niewłaściwe nie dlatego, że przepis jest zły, tylko
dlatego, że jest niewłaściwie stosowany. Jednym ze
sposobów na zaradzenie tej sytuacji jest uzyskanie
wykładni Sądu Najwyższego, który w ramach swoich
kompetencji ma za zadanie dbać o jednolitą praktykę stosowania prawa przez sądy w kraju. Zamiast
zmieniać przepis, co jest niepotrzebne, czy też tworzyć kolejne inicjatywy ustawodawcze, co też nie ma
żadnego sensu, można za pomocą tego instrumentu
uzyskać rozstrzygnięcie interpretacyjne, które dzięki
swojej randze będzie miało wpływ na działanie sądów
powszechnych.
Trzeci przykład, tym razem dotyczący nie kasacji, ale pytania prawnego, które minister sprawiedliwości wnosi w związku z innym projektem, jest
związany z tym, że czasami jest spór pomiędzy
Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym
co do wykładni jakichś przepisów. Przykładem tym
jest przenoszenie sędziów w wyniku znoszenia sądów. Trybunał Konstytucyjny mówi o tym, że coś
jest absolutnie legalne, a Sąd Najwyższy, który potem kontroluje tę decyzję ministra sprawiedliwości,
nie zajmuje w tej sprawie wyraźnego stanowiska…
Formy inicjowania wypowiedzi organu sądowego
przez ministra sprawiedliwości mają także w tym
przypadku istotne znaczenie dla legalności jego postępowania lub też właściwego wykonywania uprawnień. Tak jak powiedziałem, brak tych instrumentów
w ciągu ostatnich trzech lat funkcjonowania urzędu
ministra sprawiedliwości, które mam okazję obserwować, a więc w ciągu niemal całego okresu rozdzielenia urzędu prokuratora generalnego i ministra
sprawiedliwości, jest w praktyce dla ministra sprawiedliwości dotkliwy, uciążliwy. Wynika to z tego,
że ministrowi sprawiedliwości powierzono zadanie

61. posiedzenie Senatu w dniu 24 września 2014 r.

30

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Królikowski)
strażnika systemu prawa w kontekście inicjatywy
legislacyjnej, ale pozbawiono go instrumentów, które
mogą skutecznie doprowadzić do osiągnięcia celu,
o który chodzi. Tylko za pomocą instrumentów związanych z działalnością organów sądowych… W mojej ocenie minister sprawiedliwości powinien z tego
instrumentu, jakim jest kasacja, korzystać w sposób
ostrożny. Przede wszystkim w związku z procesami
ekstradycyjnymi i tam, gdzie zachodzi potrzeba skorzystania z określonego… Chodzi o orzeczenia Sądu
Najwyższego. Jednym z przykładów tego rodzaju
praktyki mogłoby być ustalenie – to jest jeden z wielu przykładów sytuacji, w których tego instrumentu
zabrakło – że, powiedzmy, art. 211a kodeksu karnego
obejmuje zakaz wywozu dziecka przez jednego z rodziców poza granice kraju, kiedy toczy się postępowanie rozwodowe. Żaden z organów sądowych tego tak
nie traktuje, mimo że przepis wyraźnie o tym mówi.
I mamy sprawy, w przypadku których moglibyśmy
wnieść kasacje do Sądu Najwyższego i uzyskać jednoznaczną decyzję sądu co do treści normy, którą
trzeba zrekonstruować na podstawie tego przepisu.
Nie wierzę w to, że minister sprawiedliwości jest
w stanie funkcjonować jako organ ochrony prawa
na równi z rzecznikiem praw obywatelskich i uzupełniać w sposób szeroki jego działanie. To nie jest
kompetencja ministra sprawiedliwości jako organu.
Ewentualne działania w tym zakresie mogą mieć charakter bardziej ekstraordynaryjny i związany z tymi
wcześniejszymi funkcjami niż podstawowy. To nie
są podstawowe zadania ministra sprawiedliwości. Ta
konkurencja czy też to dopełnienie oczywiście może
mieć miejsce, ale jest to działalność w perspektywie podstawowych zadań ministra sprawiedliwości
oboczne. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Pan senator Kraska, bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pytanie dość konkretne.
Czy państwo macie wiedzę, w ilu sprawach minister sprawiedliwości mógł wnosić o kasacje w tym
okresie, w którym nie miał tego uprawnienia? Czy

państwo analizowaliście prośby obywateli, którzy się
nie zgadzają z wyrokami sądu, czy jedynie je niejako
automatycznie przesyłaliście do prokuratora generalnego? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Panie Ministrze…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Królikowski:
Ani tak, ani tak. Rolę takiego biura skarg na działalność sądów także w zakresie orzecznictwa od czasu
noweli z 2011 r. dotyczącej u.s.p. pełnią prezesi sądów
apelacyjnych. W związku z tym my nie mamy pewności co do skali korespondencji, jaka w tym zakresie realnie istnieje. Poza tym mówimy tutaj o kasacji
w sprawach karnych, a więc nie o wszystkich wnioskach, które mogłyby mieć charakter kasacyjny. To
jest tak, że kasacja jest instrumentem będącym w dyspozycji, a nie podstawowym narzędziem w działaniach ministra sprawiedliwości. I, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie takich spraw powinno być raczej
mniej niż więcej, bo to narzędzie ma konkretny cel,
którym nie jest zastępowanie pełnomocnika procesowego w sytuacji orzeczenia w konkretnej sprawie, ale
jest tym celem realizacja jednego z głównych zadań
ministra sprawiedliwości.
Dodajmy do tego jeszcze jedno, a mianowicie to,
że w związku z będącą w drugim czytaniu w Sejmie
wielką nowelizacją kodeksu karnego dojdzie w sprawach karnych do istotnego przeformułowania zdolności kasatoryjnych stron. Dzisiaj zasada jest taka,
że jeżeli sąd orzeka karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, to nie ma
możliwości kasacji w odniesieniu do tego orzeczenia.
Rząd zdecydował się na radykalną przebudowę polityki karnej i ograniczenie orzekania wyroków, których
istotą jest kara pozbawienia wolności o charakterze
probacyjnym, czyli niejako na próbę, a więc tych,
wobec których nie można wnieść kasacji. Innymi
słowy, w tej nowej – nazwijmy to tak: planowanej –
polityce karnej, którą rząd zaproponował Sejmowi
i którą za chwilkę, mam taką nadzieję, Sejm przedstawi Wysokiemu Senatowi w postaci uchwalonej
ustawy, konkluzje procesowe będą w dominujący
sposób bazować na karze ograniczenia wolności, na
karze grzywny albo, w poważniejszych przypadkach,
na bezwzględnej karze pozbawienia wolności. I wszędzie tam, gdzie tych uprawnień kasacyjnych nie było,
w przypadku całej masy takich skazań, powstaną
uprawnienia kasacyjne stron. Obecne obciążanie
rzecznika praw obywatelskich wnioskami kasacyj-
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nymi jest związane właśnie z nadmiarem orzeczonych
kar probacyjnych, a w takich przypadkach strony
nie dysponują uprawnieniami kasacyjnymi. W wyniku rozszerzenia tych uprawnień na strony powinno
dojść do zmniejszenia liczby inicjacji postępowania
kasacyjnego przez rzecznika praw obywatelskich,
a w konsekwencji będzie mniejsze oczekiwanie, żeby
coś takiego zostało uczynione przez ministra sprawiedliwości.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Zatem bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra
Zientarskiego, przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Właściwie pan minister w ostatnich słowach
powiedział to, co chciałem podkreślić w dyskusji,
a o czym rozmawialiśmy również na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Bo była podnoszona,
w szczególności przez nasze Biuro Legislacyjne, kwestia tego, czy w ogóle tego rodzaju uprawnienie jest
potrzebne. W obecnym stanie prawnym niewątpliwie
tak, nie tylko z tych względów, co do których podzieliliśmy opinie, czyli gdy chodzi o zadania własne, czyli kwestie, o których mówił tutaj przed chwilą pan minister, ale również po to, by dać stosowną możliwość
osobom skazanym, które teraz nie mają uprawnienia
do wniesienia podania o kasację. Bo przecież niektórzy nie mają uprawnienia występowania o kasację,
ponieważ taka możliwość jest dotychczas wyłączona
w przypadku orzeczeń mówiących o warunkowym
zawieszeniu wykonania kary.
Proszę państwa, ja mówiłem o tym na posiedzeniu
komisji i tu podeprę się cytatem… Bo praktyk, prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Jerzy Stępień,
mówił w wywiadach, oceniając wymiar sprawiedliwości… Z tą oceną nie w pełni się zgadzam, ale
z jedną kwestią tak, a mianowicie zgadzam się – bo
w praktyce stykałem się z tym wielokrotnie – że sądy
bardzo często orzekają pewne kary, żeby uniknąć
kontroli innych organów. I bardzo często stykałem
się z taką sytuacją, że sąd drugiej instancji po rozpoznaniu apelacji zmieniał wyrok, w którym rażąco
zostało naruszone prawo, łagodził ten wyrok, karę
zawieszał i w ten sposób zamykał obrońcy drogę do
wystąpienia o kasację. A więc po tym obrońca nie
miał już takiej możliwości. No i w takich właśnie
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sytuacjach rzecznik praw obywatelskich jest zalewany prośbami o kasację. Ja oczywiście zgadzam
się z tym, że wnoszenie o kasację to nie może być
główne zadanie ministra sprawiedliwości, ale w sytuacji, w której stwierdzono, że mamy do czynienia
z rażącym naruszeniem reguł postępowania, o taką
kasację… Wówczas minister będzie mógł o kasację
wystąpić. Niekoniecznie wtedy, kiedy ona dotyczy
jego działań własnych… Stąd też to przedłożenie,
które zostało przedstawione przez Sejm, jest w naszym przekonaniu, bez względu na to, czy w przyszłości te przepisy się zmienią i znacznie ograniczą
liczbę wniosków o kasację… Bo one dadzą większą
możliwość występowania o kasację bezpośrednio
adwokatom. Tu jest przymus adwokacki, ta kasacja
ma być napisana fachowo… Tak jak powiedziałem,
takiej możliwości obrońcy nie mają w sytuacji, kiedy sąd wspaniałomyślnie zawiesi wykonanie kary.
Takie skazanie z warunkowym zawieszeniem bardzo
często jest śmiercią cywilną dla osoby, która przecież walczy o uniewinnienie, walczy o dobre imię.
Jej nie interesuje to, że sąd potraktował ją łagodnie
i warunkowo zawiesił wykonanie kary – ją interesuje
wykazanie, że sąd w sposób rażący naruszył prawo,
w związku z czym powinna zostać uniewinniona.
Wniesienie o kasację nie jest tożsame z orzeczeniem… Ono umożliwia kontrolę Sądu Najwyższego
dotyczącą tego wyroku, czego sądy niższej instancji,
tak jak powiedziałem, często chcą uniknąć. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Szanowne Koleżanki i Szanowni
Koledzy Senatorowie!
Bardzo chciałbym poprzeć ten projekt. Adwokaci
od wielu, wielu lat, to znaczy od momentu rozdzielenia urzędu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, postulowali o wprowadzenie zmiany,
która w tej chwili się pojawiła. Historycznie rzecz
biorąc, można powiedzieć, że jest to powrót do stanu,
który gwarantował równowagę pomiędzy pionem
organów ścigania, prokuratury, czyli urzędem prokuratora generalnego, który może korygować orzeczenia
jego zdaniem nietrafne – najczęściej są to orzeczenia,
które podważają tezę prokuratury… Wydaje się, że
taką możliwość powinien mieć także minister sprawiedliwości. Dotyczyć to może sytuacji dokładnie
odwrotnej: tych spraw, w przypadku których możemy
mieć do czynienia z poważnym naruszeniem prawa ze
strony sądu, pomyłką sądu na niekorzyść obywatela.
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Do tej pory taką funkcję faktycznie sprawował
rzecznik praw obywatelskich. Wielokrotnie mieliśmy
okazję gościć panią rzecznik na posiedzeniach komisji praw człowieka. Ona niemal ze łzami w oczach
stwierdzała, że nie ma odpowiednich możliwości do
tego, aby zapewnić szybką, przede wszystkim szybką,
weryfikację olbrzymiej liczby podań, ponieważ ma
jeszcze inne zadania do wykonania. Historycznie do
momentu scalenia funkcji ministra sprawiedliwości
i prokuratora generalnego minister sprawiedliwości
przy bardzo wielu okazjach i w bardzo wielu przypadkach był takim wentylem bezpieczeństwa. I wydaje
się, że podstawowy zamysł tej noweli jest taki, aby
przywrócić tę równowagę, która zniknęła już bardzo,
bardzo dawno temu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję również, że senatorowie
Tadeusz Kopeć i Ryszard Knosala złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków
o charakterze legislacyjnym, ale ponieważ komisje
przedstawiły odmienne wnioski, proszę Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisję Ustawodawczą o ustosunkowanie się do
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Ponadto informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu
o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia
2 kwietnia 2013 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 711,
a sprawozdania komisji – odpowiednio w drukach
nr 711 A i 711 B.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw
Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej, pana
senatora Wojciecha Skurkiewicza, przewodniczącego
tej drugiej komisji, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni
Państwo!
Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację przez Sejm,
Senat oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
*

Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym
Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.
Ratyfikacja traktatu ma za przedmiot ustanowienie
najwyższych standardów oraz zabezpieczeń dotyczących międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną, ograniczenie nielegalnego handlu taką bronią oraz
zapobieganie kierowaniu broni na nielegalny rynek
oraz do rąk nieuprawnionych użytkowników końcowych, w tym do grup i organizacji terrorystycznych.
Ratyfikowany traktat ma umocnić międzynarodowy pokój, bezpieczeństwo i stabilność poprzez promowanie współpracy, przejrzystości i odpowiedzialności
w dziedzinie handlu bronią. Traktat jest przedstawiany
jako pierwszy w historii współczesnego świata wiążący
instrument prawny, określający zakres przedmiotowy
i funkcjonalny kontroli eksportu broni, ustalający jednolite w skali globalnej kryteria oceny wniosków oraz
wydawanie zezwoleń na wywóz broni.
W art. 2 traktatu określono zakres przedmiotowy traktatu i zawarto katalog rodzajów broni, do których będą
stosowane przepisy traktatu. W kolejnych artykułach –
3 i 4 – państwa strony zobowiązują się do utrzymania
krajowych systemów kontroli wywozu amunicji właściwej dla rodzajów broni wskazanych w art. 2 oraz części
i komponentów, które umożliwiają montaż takiej broni.
Do najważniejszych postanowień traktatu należą ustanowione w art. 6 zakazy transferu broni
w przypadku, gdy transfer ten naruszałby zobowiązania wynikające ze środków przyjętych przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ lub zobowiązania wynikające
z umów międzynarodowych, których dane państwo
jest stroną. Dotyczyłoby to broni, o której państwo
eksportujące ma wiedzę, że broń ta będzie wykorzystywana do popełnienia zbrodni ludobójstwa lub innej
zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennej.
Traktat przewiduje też obowiązek podjęcia przez
każde państwo stronę, uczestniczące w transferze
broni konwencjonalnej, środków zapobiegających
przekierowaniu tejże broni na inne rynki.
Traktat zwiększa przejrzystość handlu bronią poprzez wprowadzenie wymogu prowadzenia i przekazywania Sekretariatowi i innym państwom stronom
informacji o dokonanych transferach broni.
Szanowni Państwo, połączone Komisja Spraw
Zagranicznych oraz Komisja Obrony Narodowej po
rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r. wnoszą, aby Wysoki Senat raczył uchwalić, przyjąć załączony projekt uchwały.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę pana senatora Romana Zaborowskiego
o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki
Narodowej, sprawozdania dotyczącego oczywiście
tej ustawy.
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Senator Sprawozdawca
Roman Zaborowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej mam
zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie
dotyczące przyjętej przez Sejm w dniu 29 sierpnia
tego roku ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia
2013 r.
Komisja nad ta ustawą procedowała wczoraj,
to jest 23 września, w obecności przedstawicieli
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki.
Istotę regulacji zawartych w traktacie oraz zasadność
jego ratyfikacji omówił Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Traktat to pierwsza regulacja prawna o globalnym
zasięgu, określająca zasady handlu bronią konwencjonalną w celu skutecznego wyeliminowania nielegalnego jej obrotu, tym samym uniemożliwiająca
wykorzystanie jej przez nieuprawnionych użytkowników końcowych.
Dotychczas traktat podpisało sto osiemnaście
państw, a ratyfikacji dokonało, jak wynika z informacji przekazanej na posiedzeniu komisji, czterdzieści państw, w tym większość krajów Unii
Europejskiej.
Uwzględniając to, że pan senator Skurkiewicz tak
wyczerpująco przedstawił zakres, treść i uzasadnienie przyjęcia tego traktatu, pozwolę sobie skrócić to
sprawozdanie do informacji, że Biuro Legislacyjne
Senatu nie wniosło żadnych uwag, zaś obecni na
posiedzeniu komisji senatorowie nie mieli pytań,
nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Wniosek jest jeden: komisja jednogłośnie rekomenduje Wysokiej
Izbie przyjęcie tej ustawy. Wydaje się, że to jednoznaczne stanowisko jest wynikiem tego, że traktat
nie narusza naszych dotychczasowych uregulowań
w zakresie handlu i transferu broni konwencjonalnej, a wręcz wychodzi naprzeciw dążeniom naszego
państwa do stosowania najwyższych standardów
w eksporcie broni w skali globalnej, przeciwdziałając tym samym wykorzystaniu jej w konfliktach,
w których ofiarami są przede wszystkim cywile.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pragnę powitać przedstawicieli rządu, pana ministra Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz pana
ministra Macieja Jankowskiego, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, wraz z towarzyszącymi osobami.
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Informuję, że projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu
w toku prac parlamentarnych został upoważniony
minister spraw zagranicznych.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze?
Dziękuję bardzo.
Senatorowie mogą zgłaszać w tej chwili pytania
do przedstawiciela rządu. A zatem, Panie Ministrze,
zapraszam na trybunę, nie uniknie pan tego.
Pan senator Pęk i pan senator Jan Maria Jackowski.
Może poczekamy, aż pan minister podąży do celu.
Bardzo proszę, pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Ministrze, mam trzy pytania.
Pierwsze. Którym państwem w Unii Europejskiej
jesteśmy wśród państw ratyfikujących ten traktat
i dlaczego tak na końcu?
Drugie pytanie jest związane z ostatnimi doniesieniami prasowymi. Mianowicie media donoszą, że
doszło do transakcji, do sprzedaży większej liczby
ręcznych rakiet przeciwlotniczych „Strieła”. Odbyło
się to w formie przetargu. Dziwne rzeczy się dzieją.
Czy pan coś wie na ten temat? Czy może pan udzielić
jakichś informacji? Pytam, bo jesteśmy zaniepokojeni
tym, że te rakiety dostaną się w niepowołane ręce, nie
daj Boże, w tej napiętej sytuacji międzynarodowej.
A gdyby pan o tym nie wiedział, to proszę o odpowiedź na piśmie.
Trzecie pytanie – nie wiem, czy do pana to będzie
dobrze adresowane, ale skoro rząd pana upoważnił, to
zapytam – jest związane z naszą wczorajszą wizytą
w 35. brygadzie…
(Głos z sali: W 25. brygadzie.)
Proszę?
(Głos z sali: W 25…)
…w 25. brygadzie, gdzie zapoznano nas z naszym najnowocześniejszym lotnictwem i jego infrastrukturą. Czy brane jest w ogóle pod uwagę to,
że te najdroższe, supernowoczesne maszyny, które
są istotną bronią w naszej armii, nie mają żadnego
zabezpieczenia przeciwlotniczego, przeciwrakietowego, co oznacza, że narażone są na zniszczenie
w przypadku, nie daj Boże, konfliktu, a to jest już
obecnie możliwe, jak widać, słychać i czuć? Są narażone na zniszczenie praktycznie w wyniku ataku
na lotniska jedną czy dwoma, trzema rakietami. Czy
w tym procesie modernizacji naszej armii, który
ma następować, bierze się pod uwagę, no nie wiem,
jakieś szczególne systemy antyrakietowe zainstalowane w okolicach miejsc dyslokacji tych naszych
maszyn chodzi o F-16 i Patriot czy inne – które by
zabezpieczały tę naszą najdroższą i, moim zdaniem,
jedyną skuteczną broń?
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze, ale pytania chyba wykraczają poza zakres…
(Senator Bogdan Pęk: No nie, handel bronią, Panie
Marszałku…)
Jest konkretna ustawa, o niej rozmawiamy, a nie…
(Senator Bogdan Pęk: To kiedy o to zapytać…)
No, jest tutaj pan minister, jeśli zechce, to będzie
mógł się odnieść do tych… Ale nie sądzę, żeby pan
minister miał jakąś wiedzę na ten temat. Niemniej
jednak, Panie Ministrze, bardzo proszę w miarę możliwości…
(Senator Bogdan Pęk: Panie Marszałku, jeśli
mogę… Jeśliby pan minister nie był w stanie odpowiedzieć, to bardzo bym prosił o wydanie polecenia,
żeby odpowiedzi udzielił na piśmie, bo szczególnie te
dwie sprawy, czyli brak obrony przeciwrakietowej dla
naszych nowoczesnych samolotów i handel bronią…)
Tak, ale to są pytania adresowane raczej do ministra obrony, a nie do ministra spraw zagranicznych.
(Senator Bogdan Pęk: No, jest obecny przedstawiciel ministerstwa obrony.)
Dobrze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Artur Nowak-Far:
Bardzo dziękuję za te trzy pytania. Jeszcze…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę odpowiadać, ja potem panu senatorowi…)
Pierwsze pytanie dotyczy tego, którym jesteśmy państwem z kolei, jeśli chodzi o procedurę ratyfikacji traktatu, czyli którym jesteśmy państwem
w Unii Europejskiej kończącym procedurę ratyfikacji.
Jesteśmy, proszę państwa, dwudziestym drugim państwem. Pytanie dotyczyło również tego, dlaczego tak
późno podchodzimy do tego tematu. Traktat został
otwarty do podpisania w Nowym Jorku 3 czerwca
2013 r. To, że wszystkie czy niemal wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej ratyfikowały już
ten traktat, świadczy o dużym znaczeniu tego traktatu w kwestii regulacji kontroli handlu uzbrojeniem.
To jest pierwszy traktat, jak zresztą wspominałem na
tym posiedzeniu, który globalnie reguluje kwestie handlu bronią. Czy w naszych warunkach ustrojowych
jesteśmy jakoś opóźnieni albo w ogóle czy jesteśmy
postrzegani jako państwo opóźnione w procedurach
ratyfikacyjnych traktatów przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej? Odpowiedź brzmi: nie, nie
jesteśmy tak postrzegani. To, że jesteśmy nieco dalej na
liście, w odniesieniu do tej daty, o której wspomniałem,
3 czerwca 2013 r.… Nie sądzę, żebyśmy mieli jakieś
potrzeby w takim zakresie, żeby przeprowadzać pro-

cedurę ratyfikacyjną nadzwyczaj szybko, dużo szybciej niż to zwykle występuje w naszych warunkach
ustrojowych. Każdy traktat wymaga pewnych analiz.
My się nad tym pochylamy, pewnie bardziej wnikliwie
niż w przynajmniej kilku państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby
to działało na naszą niekorzyść, tym bardziej że ja
właściwie nie widzę tutaj żadnego opóźnienia.
Drugie pytanie dotyczyło kwestii transakcji związanej z rakietami, której dokonała Agencja Mienia
Wojskowego z podmiotem gospodarczym w Polsce.
Transakcja, na ile znam ją z opisu medialnego, bo
nie znam jej szczegółów z opisu, który by powstał na
podstawie jakichś dokumentów urzędowych, gdyż do
takich nie miałem dostępu, mogła się odbyć. A to, że
wie o niej opinia publiczna, również świadczy o tym,
że transakcja przebiegła zgodnie z polskimi przepisami i że chyba nie ma jakiegoś większego problemu
w zakresie wychwycenia tej transakcji, w zakresie
uzyskania urzędowej wiedzy i ewentualnie również
możliwości zbadania legalności tego rodzaju transakcji. Na pewno nielegalne byłoby po prostu pozasystemowe podjęcie przez ten podmiot gospodarczy
wysiłku polegającego na zaoferowaniu tych rakiet
komukolwiek z zagranicy bez uzyskania stosownego
zezwolenia. Ale, tak jak mówię, skoro wiemy o tym
jako opinia publiczna, to oznacza to, że nasz system
krajowy – to nie jest pytanie do końca dotyczące samej konwencji, ale jak wspominaliśmy, nasz krajowy
system prawny w tym zakresie jest w pełni zgodny
z reżimem konwencyjnym – zadziałał w zasadzie prawidłowo. Wypada tylko śledzić, jakie są postępowania urzędowe w tym zakresie, i ewentualnie oceniać
sprawność odpowiednich służb w tym zakresie.
Jeśli chodzi o trzeci temat, to powiem, że ja nie
czuję się w ogóle kompetentny, żeby odnieść się do
tej problematyki. Na sali jest obecny pan minister,
przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej i,
jak się domyślam, on jest w stanie przekazać panu
posłowi stosowne informacje w tym zakresie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan minister jest gotowy? Tak.
Ale może najpierw skończymy tę rundę pytań.
Pan senator.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku, tylko krótkie pytanie uzupełniające: czy wiadomo, jaki był dalszy ciąg wydarzeń? Bo
rozumiem, że przekazano je tej spółce. Ale co dalej?
Czy wiadomo, czy one są w posiadaniu tej spółki, czy
zostały – zgodnie z prawem czy niezgodnie z prawem
– dalej sprzedane?
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Czy pan minister coś wie na ten temat?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Artur Nowak-Far:
Ja nie posiadam urzędowej wiedzy w tym zakresie, posiadam pewnie tylko taką wiedzę jak państwo
senatorowie. Zgodnie z tą wiedzą te rakiety są w posiadaniu spółki. Ale to, czy to jest posiadanie legalne,
jest pewnie przedmiotem kontroli. Nie jest wykluczone, że to jest legalne posiadanie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam dwa pytania.
Pierwsze: które kraje z piątki największych eksporterów broni na świecie są stronami tej konwencji?
A o ile mi wiadomo, w tej piątce na pewno jest Rosja
i na pewno są Stany Zjednoczone.
I drugie pytanie. Czy główna zasada, jaka przyświeca temu traktatowi, zasada przejrzystości w obrocie bronią i handlu nią, nie nakłada na nas takich
obowiązków, które jakby osłabią naszą zdolność do
zachowania pewnych klauzul poufności w tym przedmiotowym zakresie? Chodzi mi o to, że jeżeli my
gdzieś sprzedajemy broń, jest umowa dwustronna, to
czy po ratyfikacji tego traktatu szczegóły lub informacje na ten temat będą mogły trafić w niepowołane
ręce. Dziękuję bardzo…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję…)
Czy są mechanizmy, które zabezpieczają przed
czymś takim? Przejrzystość tak, ale bez przesady,
w tym sensie, że chodzi o przejrzystość dla stron,
które podpisują ten traktat, a nie o przejrzystość dla
całego świata. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Artur Nowak-Far:
Muszę się przyznać, że ja nie wiem, które to pięć
państw dominuje na rynku handlu bronią. Ale jeśli
chodzi o te państwa, które, jak mi się wydaje, mają
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istotną pozycję, czyli na przykład Stany Zjednoczone,
to mogę potwierdzić, że Stany Zjednoczone podpisały
ten traktat.
Jeżeli chodzi o innego znaczącego producenta…
(Senator Jan Maria Jackowski: Na przykład
Rosję.)
Według mojej wiedzy Rosja wstrzymała się od
głosu; nie tyle głosowała przeciwko, co wstrzymała
się od głosu podczas przyjmowania tej konwencji.
Rosja nie podpisała tej konwencji. W naszej ocenie
oznacza to, że Rosja zostawiła tę kwestię otwartą.
Obecnie i w najbliższym okresie nie spodziewamy
się, żeby Rosja przystąpiła do konwencji. Ukraina
też do niej nie przystąpiła, za to na przykład Wielka
Brytania jest jej stroną. Francja podobnie, Niemcy
również. Nie wiem, czy trafiłem w te państwa, które
w największym stopniu zajmują się handlem bronią,
ale jeżeli chociaż trochę…
(Senator Jan Maria Jackowski: A Chiny?)
Chiny nie, nie ma ich na tej liście.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy realizacja zasady przejrzystości handlu bronią w reżimie konwencyjnym może spowodować ujawnianie niewygodnych dla nas informacji dotyczących przekazywania
uzbrojenia, handlu bronią w różnych kontekstach,
w których byłoby to niepożądane. Po pierwsze,
sama konwencja przewiduje zachowanie reżimu
poufności wtedy, kiedy przekazuje się informacje
Sekretariatowi. To jest tego rodzaju zagadnienie.
A po drugie, wentyl bezpieczeństwa polega na powołaniu się na szczególne potrzeby w zakresie obronności i zachowania pewnej poufności. Konwencja
umożliwia nieprzekazanie Sekretariatowi tego rodzaju informacji, ale powinno się to traktować jako
wyjątek, bo przecież chodzi o to, żeby państwa strony w jak największym stopniu realizowały zasadę
przejrzystości.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Czy pan minister Maciej Jankowski byłby uprzejmy odnieść się do…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Artur Nowak-Far: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Chodzi o trzecie pytanie pana senatora i o…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maciej Jankowski:
Tak jest. Zostały zadane dwa pytania i pozwolę
sobie na nie odpowiedzieć.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(podsekretarz stanu M. Jankowski)
Odpowiedź na pytanie o znany z mediów przypadek sprzedaży wyposażenia i samych rakiet
„Strieła”… Może najpierw odpowiem na poziomie
teoretycznym: mamy tu do czynienia z inną regulacją
dotyczącą obrotu wewnętrznego i inną regulacją dotyczącą sprzedaży za granicę bądź kupna zza granicy.
W przypadku obrotu wewnętrznego przedsiębiorstwa,
które są zaangażowane w taki obrót, są poddawane
weryfikacji w czasie procesu otrzymywania koncesji
na handel bronią. Z informacji medialnych, które były
przekazywane, wynika, że oba przedsiębiorstwa, bo
dwa uczestniczyły w tej transakcji, posiadały koncesję
na obrót bronią.
Jeżeli chodzi o obrót za granicą, to tu procedury,
o czym wspomniał pan minister, wymagają zezwolenia, którego udziela minister gospodarki. W tym konkretnym przypadku firma, która zamierzała dokonać
sprzedaży rakiet do Czech, wystąpiła o zezwolenie
do ministra gospodarki, ale, jak wynika z informacji
medialnych, nie otrzymała zezwolenia, w związku
z czym mogę potwierdzić to, co powiedział pan minister: system funkcjonuje właściwie. Nie ma takiego
ryzyka, że został tu odkryty jakiś nielegalny handel
bronią.
Jeżeli chodzi o sprzedaż dokonywaną przez
Agencję Mienia Wojskowego, która zajmuje się sprzedażą broni zbędnej z punktu widzenia Sił Zbrojnych,
to ta transakcja została dokonana dwa lata temu,
w 2012 r. Nabywcą była firma posiadająca koncesję
na obrót bronią, tak więc wydaje się, że nie było tutaj
żadnego naruszenia prawa. Mówię: „wydaje się”, bo
w związku z pojawiającymi się informacjami minister obrony narodowej zarządził w Agencji Mienia
Wojskowego szczegółową kontrolę tego konkretnego
przypadku, aby nie odpowiadać „wydaje się”, tylko
już z całą pewnością móc powiedzieć, czy doszło
do jakichkolwiek nieprawidłowości. Wydaje się, że
wszystko odbyło się zgodnie z prawem, sam system
kontroli eksportu broni zadziałał, a ta transakcja
sprzed dwóch lat, jak powiedziałem, będzie poddana
szczegółowej analizie.
Jeżeli chodzi o system obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej, to powiem, że jednym z kluczowych elementów programu modernizacji Sił
Zbrojnych, który w tej chwili realizujemy, jest właśnie
zapewnienie Polsce bezpieczeństwa poprzez ochronę
przed atakiem z powietrza. W tej chwili na… chciałem powiedzieć „na polu walki”, ale to chyba złe określenie. W każdym razie po dialogu technicznym dwa
główne konsorcja ubiegają się o kontrakt. Wszelkie
informacje szczegółowe, oczywiście w miarę możliwości, są do dyspozycji pana senatora, gdyby chciał
pan otrzymać te informacje na piśmie, to oczywiście
nimi służymy. Ale ja odebrałem to pytanie jako wyraz

troski i niepokoju, czy rzeczywiście rząd zauważa
problem i czy zamierza go rozwiązać. Jeszcze raz
chcę więc powiedzieć, że jest to jeden z kluczowych
elementów programu modernizacji Sił Zbrojnych,
który jest w tej chwili realizowany.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jan Maria Jackowski.
Panie Ministrze, proszę jeszcze pozostać.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, ale w miarę możliwości pytanie związane z traktatem…

Senator Jan Maria Jackowski:
No oczywiście, że z traktatem, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan minister Nowak-Far w zasadzie nie odpowiedział na moje pytanie. Chodzi
mi o rozpoznanie pana resortu, które miejsce wśród
państw świata w zakresie obrotu bronią ma Polska, jakich jest pięciu największych eksporterów broni i kto
z tej piątki – poza Rosją, która, jak wspomniał pan
minister Nowak-Far, wstrzymała się od głosu – z tych
pozostałych krajów, które są stronami tej konwencji…
Innymi słowy, intencją mojego pytania jest stwierdzenie, na ile ten system traktatowy jest szczelny, na ile
umożliwia nadanie globalnego charakteru procesowi
uzyskiwania przejrzystości w zakresie obrotu bronią
i handlu bronią. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maciej Jankowski:
Organem właściwym do wydawania zezwoleń
w zakresie eksportu uzbrojenia nie jest minister
obrony narodowej, tylko minister gospodarki, więc
w resorcie gospodarki znajdują się odpowiednie
struktury administracyjne, zajmujące się nie tylko udzielaniem zezwoleń, ale też prowadzeniem
rejestru, które dysponują informacjami na temat
wysokości tego obrotu. Jeżeli chodzi o ten konkretny traktat, to, tak jak wskazał pan minister,
Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej,
w tym Niemcy, Wielka Brytania, Francja, czyli kraje, w których przemysł obronny jest rozbudowany
i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym rynku
broni, są stronami tego traktatu. Jego stronami nie
są Rosja, Chiny, Indie, czyli kraje, które także są
wymieniane wśród czołowych eksporterów broni.
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(podsekretarz stanu M. Jankowski)
Na ile ten traktat ma ograniczyć międzynarodowy
handel bronią… On nie tyle ma go ograniczyć w sensie ilościowym, ile raczej co do liczby podmiotów,
które mają dostęp do tejże broni. Oczywiście jeżeli
dane państwo nie jest objęte międzynarodowymi
ograniczeniami, czyli nie jest uznane za państwo
w jakimś sensie nieodpowiedzialne, niekontrolujące tego typu rynku, to nikt nie może ograniczyć
jego dostępu do możliwości zakupu broni. A więc tu
chodzi raczej o pewien system monitoringu, który
ma zapobiec dostaniu się broni w niepowołane ręce
bądź w regiony pogrążone w konflikcie.
Tak że w naszym przypadku nie ma zagrożeń,
zresztą – i to też było dyskutowane na posiedzeniu
komisji – jeżeli chodzi o nasz wewnętrzny system prawny, to nie musimy niczego zmieniać, bo
wszystko, do czego konwencja nas zobowiązuje,
już u nas istnieje, czyli nie są wymagane zmiany
legislacyjne.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panom ministrom.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu
się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Dziękuję panom ministrom za obecność.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty
jest w druku nr 667, a sprawozdanie komisji – w druku nr 667 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Tak jak przed chwilą wspomniał pan marszałek, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
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Praworządności i Petycji inicjatywę ustawodawczą
realizującą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 26 listopada 2013 r. Trybunał orzekł, że art. 426 §2
kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia
postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej
przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy,
jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z tym należy podnieść, że w postępowaniu cywilnym zapewniona jest możliwość
zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie
zwrotu kosztów procesu oraz w przedmiocie
zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzędu. Trudno przy tym wskazać
na argumenty natury konstytucyjnej, które uzasadniałyby mniejszy zakres ochrony w sprawach
karnych niż w sprawach rozpoznawanych przez
sądy cywilne. Stąd też w tej chwili wprowadzamy
analogiczne rozwiązania w kodeksie postępowania karnego. Konieczna jest zatem ingerencja ustawodawcy. Proponuje się, aby katalog postanowień
sądu odwoławczego podlegający weryfikacji w tak
zwanej instancji poziomej – czyli nie przez sąd
wyższej instancji, tylko przez ten sam sąd w innym składzie – został rozszerzony o jeszcze dwie
kategorie rozstrzygnięć: postanowienia dotyczące
kosztów procesu oraz postanowienia dotyczące
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
z urzędu, o których to po raz pierwszy orzekał
sąd odwoławczy.
Projekt został przesłany do wielu podmiotów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Sąd Najwyższy,
Krajowa Rada Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów
„Themis” oraz Krajowa Rada Radców Prawnych poinformowały, że nie zgłaszają uwag do przedłożonych im propozycji nowelizacji. Pozytywną opinię
o projekcie wyrazili minister sprawiedliwości oraz
prokurator generalny, przy czym oba te podmioty
zasugerowały, ażeby w projektowanym §2 posłużyć
się formułą „w przedmiocie kosztów”, która umożliwi
zaskarżenie rozstrzygnięcia zarówno pozytywnego,
jak i negatywnego. Ponadto minister sprawiedliwości
zasugerował, by dyspozycją zmienianego przepisu
objęte były nie tylko koszty nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu, ale też wszelkie koszty
procesu, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy.
Wymienione postulaty zostały zrealizowane przez
przyjęcie odpowiedniej poprawki w toku pierwszego
czytania. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, którym, tak się szczęśliwie składa, jest również
pan senator Piotr Zientarski.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytanie zadać? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister
Królikowski, pragnie zabrać głos w sprawie tej ustawy? Nie. Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie chcieliby w przedmiocie tej ustawy zadać jakieś pytanie panu ministrowi
Królikowskiemu? Nie.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do niej
się nie zapisał.
Informuję ponadto dla porządku, że pan senator
Kopeć złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy, które obejmuje jedynie głosowanie, ale zostanie ono przeprowadzone razem z innymi
głosowaniami pod koniec posiedzenia.
Dziękuję panu ministrowi za obecność.
Moglibyśmy przystąpić do rozpatrzenia punktu
siódmego, ale nie ma chyba… Słucham?
(Rozmowy na sali)
Wobec tego zarządzam przerwę techniczną aż
do chwili, kiedy przybędą przedstawiciele Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, co – mam nadzieję
– stanie się niebawem. Tak że, Państwo Senatorowie,
mamy przerwę.
(Rozmowy na sali)
Z tego, co wiem, potrwa to znacznie krócej, Pani
Senator.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 27
do godziny 14 minut 30)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Pragnę powitać przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, pana Jana Dworaka, wraz z towarzyszącymi osobami.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2013 roku.
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 601,
a sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
– w druku nr 601 S.
Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie
głosu i przedstawienie sprawozdania.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz dwudziesty, a właściwie dwudziesty pierwszy, składa
sprawozdanie z rocznej działalności wraz z informacją o podstawowych problemach rynku mediów
audiowizualnych, co stanowi wykonanie ustawowego obowiązku. Tegoroczna dokumentacja, o czym
wspomniał już pan marszałek, składa się z dwóch
głównych dokumentów wymienionych wprost w ustawie oraz dwóch dodatkowych opracowań: znanego
już z ubiegłego roku aneksu poświęconego w całości
problematyce mediów publicznych oraz dokumentu
dotyczącego naszej nowej strategii regulacyjnej, obejmującej lata 2014–2016. Dokumenty sprawozdawcze
zostały jednogłośnie przyjęte przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji uchwałami z 11 i 18 marca bieżącego roku.
Pragnę przypomnieć, że Sejm RP pozytywnie
rozpatrzył nasze tegoroczne sprawozdanie i 11 lipca
podjął w tej sprawie uchwałę. Sprawozdanie roczne
zawiera informację o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli nad działalnością
nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej
oraz wielu innych obowiązków.
Pogłębiona analiza różnych zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych,
wraz z opisem rynków sąsiadujących, takich jak rynek prasy, telekomunikacji, kinematografii czy gier
komputerowych, na tle międzynarodowym znajduje
się w części „Informacja o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2013 roku”. Dokumenty, które wymieniłem, są względem siebie komplementarne. Mamy nadzieję, że wszechstronnie ukazują one
stan polskiego rynku medialnego oraz pełen zakres
naszych prac w okresie sprawozdawczym. Z kolei
„Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2014–2016”
prezentuje prace wyznaczone na najbliższą przyszłość. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób powstało unikalne kompendium wiedzy dotyczące mediów
elektronicznych w Polsce.
W celu lepszego zobrazowania zakresu prac dokonałem wyboru kilku informacji liczbowych z tegorocznego sprawozdania. W 2013 r. Krajowa Rada
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podczas pięćdziesięciu dziewięciu posiedzeń przyjęła
prawie sześćset, a dokładnie pięćset dziewięćdziesiąt
siedem uchwał, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych. Zorganizowaliśmy też trzydzieści pięć spotkań z nadawcami i innymi uczestnikami
rynku, które dotyczyły różnych aspektów działalności
Krajowej Rady. Ważne podkreślenia jest być może
to, że dochody do budżetu państwa wyniosły łącznie ponad 43 miliony zł. Stanowiło to o blisko 80%
więcej niż zakładano. Z tytułu opłat koncesyjnych
do budżetu państwa zostały odprowadzone wpływy
w wysokości ponad 42 milionów 700 tysięcy zł. Z kolei wydatki Krajowej Rady ujęte w budżecie wyniosły
20,5 miliona zł.
W tym miejscu chciałbym podzielić się sprawą
aktualną, będącą przedmiotem… może nie debaty,
ale informacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej. Chciałbym mianowicie odnieść się do informacji
prasowych, w których sugerowano, że Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji bezzasadnie wnosi o sześćdziesiąt jeden dodatkowych etatów na przyszły rok
w celu obsługi wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych.
Wykraczam tutaj oczywiście poza okres sprawozdawczy, pragnę jednak te sprawy poruszyć, ponieważ one
już wkrótce i tak pewnie będą przedmiotem obrad
Wysokiej Izby z okazji rozpatrywania budżetu na
rok przyszły.
Chciałbym powiedzieć, że wnoszenie opłat abonamentowych oraz zaległości, które z tego tytułu powstały, i możliwości ich umorzenia bądź rozłożenia
na raty, ale także problematyka szersza, czyli finansowanie misyjnej działalności mediów publicznych,
to podstawowe tematy, które zostały poruszone podczas spotkania 18 lutego w siedzibie Krajowej Rady
z delegacją parlamentarną złożoną z przedstawicieli
trzech komisji: sejmowej i senackiej komisji kultury
oraz sejmowej Komisji Finansów Publicznych. To
wtedy dzieliliśmy się problemami Krajowej Rady,
jeśli chodzi o rozpatrywanie spraw związanych z abonamentem.
Chciałbym powiedzieć, że zwiększona aktywność
Poczty Polskiej w egzekwowaniu zaległości abonamentowych, którą obserwujemy od połowy 2012 r.,
spowodowała, z jednej strony, wzrost ściągalności
abonamentu – i to jest zjawisko bardzo korzystne
z punktu widzenia interesu publicznego, jeśli chodzi o funkcjonowanie i finansowanie mediów publicznych. Z drugiej jednak strony, ta aktywność
poczty spowodowała kilkakrotny wzrost liczby listów w sprawach abonamentu, w tym zawierających
wnioski o umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty.
To są liczby – w skrócie podam tylko najważniejsze –
które obrazują trudności, przed jakimi stoi Krajowa
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Rada. Otóż w roku 2011 wpłynęło do Krajowej Rady
trzydzieści tysięcy listów, a w roku 2012 – już prawie
osiemdziesiąt osiem tysięcy; w roku 2013 było to sto
dwadzieścia cztery tysiące listów. To są wszystko
sprawy wymagające rozpatrzenia w trybie kodeksu
postępowania administracyjnego. W roku bieżącym,
2014, liczba takich listów na pewno się nie zmniejszy, tak że to będzie też w granicach stu dwudziestu,
stu trzydziestu tysięcy. Tak ogromny wzrost korespondencji, która powinna być rozpatrywana w terminach wyznaczonych przez kodeks postępowania
administracyjnego, spowodował podjęcie w naszym
biurze działań o charakterze nadzwyczajnym, w tym
pod koniec 2012 r. na wyłączne potrzeby wydziału
abonamentowego, liczącego ponad dwanaście osób,
odnowiono, zaadaptowano i kompletnie wyposażono
cały budynek przy ulicy Sobieskiego nr 101.
Pomimo tych działań, a właściwie pomimo
wszystkich działań, które mogliśmy podjąć w ramach
obecnej struktury i obecnego finansowania Krajowej
Rady, te zaległości niestety się nie zmniejszyły.
Szacujemy, że załatwianie tylko spraw bieżących
wymagałoby zatrudnienia natychmiast dodatkowych
jedenastu urzędników, nadal nie spowodowałoby to
jednak rozpatrzenia zaległości z lat wcześniejszych.
Z powodu limitu wynagrodzeń osobowych
Krajowa Rada nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia. I muszę powiedzieć, tak jak przed chwilą
wspomniałem, że liczba spraw niezałatwionych niestety znacznie wzrasta. Przy maksymalnym wsparciu
w roku 2013 wydział abonamentowy rozpatrzył ponad
trzydzieści cztery tysiące spraw. A trzydzieści cztery
tysiące spraw to jest kilkakrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2010. Mimo to nadal do rozpatrzenia
pozostaje sto sześćdziesiąt tysięcy wniosków z lat
2009–2013.
Mam nadzieję, że Wysoka Izba zwróci uwagę na te
liczby. Bo docieramy do pewnej granicy, no już nawet
można tak powiedzieć, pewnego absurdu, kiedy to
my jako urząd państwowy ze względu na ograniczenia etatowe i budżetowe nie możemy załatwić spraw
obywateli nawet sprzed czterech czy pięciu lat.
Przy założeniu, że liczba wpływających wniosków nie zwiększy się i utrzymany zostanie obecny
stan zatrudnienia, praca nad zaległościami musiałaby zająć cztery i pół roku. To jest niemożliwe, żeby
nie zawiadomić właściwych władz Rzeczypospolitej
o takiej sprawie, która wydaje się przecież dosyć prosta, a dla wielu ludzi jest bardzo uciążliwa i, powiem
wprost, zakłóca im pełen komfort życia. Wiemy, że
nierozpatrzona sprawa finansowa dla wielu ludzi, a to
są często ludzie starsi, to jest powód do stresów i życiowego niepokoju.
Żeby zlikwidować te zaległości, umieściliśmy
w budżecie na rok przyszły te nasze potrzeby, które
sprowadzają się generalnie do utworzenia pięćdzie-

61. posiedzenie Senatu w dniu 24 września 2014 r.

40

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

(przewodniczący J. Dworak)
sięciu etatów na okres dwóch lat w celu załatwienia
tych zaległości i jedenastu etatów, które będą nam
pozwalały załatwiać sprawy obywateli bez opóźnień.
Wychodzę tutaj, jak mówię, poza ramy sprawozdania,
ale pragnę Wysoką Izbę uczulić na tę niesłychanie
ważną z punktu widzenia obywateli sprawę, która
obciąża Krajową Radę i jej biuro bez możliwości jej
załatwienia.
Wracając do informacji o problematyce przedstawionej w tegorocznej dokumentacji sprawozdawczej,
chciałbym podkreślić, że rok 2013 zamknął pierwszy etap cyfryzacji sygnału naziemnego telewizji.
W ocenie obserwatorów proces ten został przeprowadzony bez zarzutu przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Zadaniem Krajowej Rady było przeprowadzenie
konkursów na nowe programy w ofercie telewizji
naziemnej.
Przypomnę tylko – nie wchodząc w szczegóły,
bo to jest sprawa powszechnie przecież znana – że
przeprowadziliśmy dwa odrębne konkursy. W tym
drugim konkursie uzupełniliśmy ofertę programową o cztery programy, to jest TVP ABC, Fokus TV,
czyli kanał edukacyjno-poznawczy, kanał filmowy
Stopklatka i kanał społeczno-religijny, czyli Telewizję
Trwam. I w ten sposób dla 1/3 odbiorców w Polsce,
bardzo często osób zamieszkujących mniejsze
miejscowości, gorzej uposażonych, oferta telewizji
zmieniła się radykalnie. Zamiast kilku słabej jakości
programów odbiorcy otrzymali ofertę dwudziestu
czterech zróżnicowanych programów, od bardzo popularnych, można powiedzieć, czyli poszukiwanej,
ale bardzo popularnej rozrywki, oferowanej przez
kanały muzyczne, do kanałów będących ofertą dla
osób bardziej wymagających, poszukujących czegoś
więcej niż tylko rozrywka; mam tu na myśli chociażby TVP Kultura czy TVP Historia.
W postępowaniu dotyczącym rozpowszechniania
programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną
w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym koncesję
na program społeczno-religijny otrzymała, jak już
powiedziałem przed chwilą, Fundacja Lux Veritatis
rozpowszechniająca program Telewizja Trwam. Na
chwilę się zatrzymam przy tej sprawie, ponieważ ona
budziła bardzo wiele emocji, również w tej Izbie, na
posiedzeniach kilku komisji, a także na posiedzenia
plenarnych Senatu, na których omawiane były sprawozdania Krajowej Rady za lata ubiegłe.
Chciałbym przypomnieć, że postępowanie koncesyjne dotyczące multipleksu pierwszego było dogłębnie analizowane przez sądy różnych instancji i inne
organy państwa, w tym także organy parlamentarne.
Tej sprawie poświęcono ponad trzydzieści posiedzeń
różnych komisji parlamentarnych. Były to bardzo

często posiedzenia niesłychanie emocjonalne, podczas których wobec Krajowej Rady wysuwano bardzo
różnorodne oskarżenia.
Szczególnie uwypuklić chciałbym pracę Komisji
Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która przeprowadziła szczegółowe postępowania na podstawie akt
koncesyjnych, wyjaśnień członków Krajowej Rady
i zeznań wielu świadków. Nie znajdując podstaw
do pociągnięcia do odpowiedzialności członków
Krajowej Rady, komisja w sprawozdaniu przedłożyła Sejmowi wniosek o umorzenie postępowania
w tej sprawie, co zostało przyjęte zdecydowaną większością w głosowaniu przeprowadzonym jesienią,
dokładnie 23 października ubiegłego roku, czyli
w czasie objętym okresem sprawozdawczym.
Chciałbym także powiedzieć, że orzeczenia trzech organów wymiaru sprawiedliwości – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego
i Trybunału Konstytucyjnego – potwierdziły, iż
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działała w sprawie Telewizji Trwam na podstawie przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, nienaruszających niczyich praw i interesów, prawidłowo
stosowanych i interpretowanych. Również żadna
z licznych procedur kontrolnych wszczętych wobec
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wykazała uchybień w pracach koncesyjnych. Postępowanie
było prowadzone zgodnie z prawem i w oparciu
o odpowiednie kryteria. W procesie koncesyjnym
nie dostrzeżono elementów dyskryminacji ani faworyzowania kogokolwiek czy też naruszenia zasad
demokratycznego państwa prawa. Wyrok z 21 maja
2014 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego ostatecznie i nieodwołalnie potwierdził prawidłowość
postępowania. Jest to niezwykle ważne orzeczenie,
które ostatecznie legalizuje postępowanie koncesyjne związane z pierwszym konkursem kształtującym
ofertę programową multipleksu pierwszego. To jest
ważna i już zamknięta sprawa.
A następna sprawa, do której pragnę się teraz krótko odnieść, nie należy wprawdzie stricte do okresu
sprawozdawczego podlegającego aktualnej ocenie
Senatu, jednak z uwagi na jej znaczenie dla procesu konwersji cyfrowej i zainteresowanie publiczne
chciałbym kilka zdań poświęcić kwestii multipleksu ósmego. Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania tego multipleksu prowadzi prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji zaproponowała, aby na ósmy
multipleks naziemnej telewizji cyfrowej składały się
programy rozpowszechniane przez Telewizję Polską,
na których rozpowszechnianie Telewizja Polska uzyskała koncesję.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podczas
spotkań ze wszystkimi nadawcami oferującymi roz-
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powszechnianie swoich programów drogą naziemną
cyfrową zdobyła dodatkowe opinie, które zostaną
wykorzystane w trakcie podejmowania ostatecznej
decyzji o kształcie programowym tego multipleksu, z uwzględnieniem oczywiście stanowisk przedstawionych w toku konsultacji prowadzonych przez
prezesa UKE, który, jak powiedziałem przed chwilą, jest gospodarzem tego postępowania i decyduje
o warunkach technicznych konkursu, a także o jego
harmonogramie i terminarzu. Jeśli państwa senatorów
ta sprawa będzie interesowała, to jestem oczywiście
gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania.
W zakresie koncesji radiowych opublikowaliśmy
dwadzieścia ogłoszeń o możliwości uzyskania lub
rozszerzenia koncesji na programy rozpowszechniane
drogą rozsiewczą naziemną. Nowe rozgłośnie radiowe lokalne rozpoczęły działalność między innymi
w Żyrardowie, Stargardzie Szczecińskim, Sanoku
i Bogatyni. Jeśli chodzi o grupę koncesji satelitarnych,
udzieliliśmy dwóch nowych koncesji radiowych dla
Polskiego Radia na dwa programy wyspecjalizowane: Polskie Radio Rytm oraz informacyjno-publicystyczny kanał Polskie Radio 24. One też są nadawane
w sposób cyfrowy naziemny. O tym za chwileczkę
powiem.
Jeśli chodzi o bardzo ważny element działalności Krajowej Rady, jakim jest monitoring nadawców
prowadzony ciągle oraz ewentualne kary związane
z naruszaniem porządku prawnego, to chciałbym się
skupić na ochronie małoletnich. To jest chyba jeden
z najważniejszych problemów, który stoi przed regulatorami w całej Europie, nie wyłączając oczywiście polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W szczególności ten problem dotyczy wprowadzenia
odpowiednich zabezpieczeń technicznych jako formy ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich
treściami zarówno przed ekranem telewizyjnym, jak
i ekranem komputera. Najważniejsze są jednak zmiany, które są związane z procesem świadomego korzystania z mediów. Są to działania edukacyjne, które
muszą zaistnieć zarówno w świadomości samych
nadawców, jak i odbiorców programu. Rozpoczęliśmy
je w grudniu ubiegłego roku konferencją z udziałem
dostawców usług na żądanie, rodziców, wychowawców i nauczycieli.
Chciałbym państwu przekazać pewną świeżą informację, że od jutra przez najbliższe dwa dni w gronie ekspertów międzynarodowych będziemy wspólnie
obradować nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
Prowadzimy zaawansowane prace zmierzające do
pełnego wprowadzenia kodeksu dobrych praktyk
i w tym zakresie współpracujemy – a to jest owocna
współpraca – ze Związkiem Pracodawców Branży
Internetowej IAB. Jak wynika z dotychczasowych
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doświadczeń, samoregulacja dostawców przynosi
najbardziej pożądane efekty. Mówię o tym z satysfakcją, gdyż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest
głęboko przekonana o słuszności tej samoregulacyjnej
albo współregulacyjnej drogi.
Po zebraniu tych doświadczeń w porozumieniu
z ministrem administracji i cyfryzacji Krajowa Rada
na podstawie delegacji zawartej w art. 47 określi
w drodze rozporządzenia podstawowe warunki, jakim muszą odpowiadać zabezpieczenia techniczne
lub inne środki mające na celu ochronę małoletnich
w internecie, nie tylko, ale głównie w internecie.
W trybie procedury karnej w związku z naruszeniami w zakresie ochrony małoletnich wydanych
zostało sześć decyzji o nałożenie kar finansowych.
Od tych decyzji nadawcom przysługuje odwołanie
do sądu, z czego na ogół korzystają. Za naruszenie
w zakresie emisji audiowizualnych przekazów handlowych – na ogół jest to przekroczenie czasu reklamy
– zostały wydane trzy decyzje o ukaraniu.
Przez chwilkę jeszcze chciałbym się zatrzymać
przy sprawie niesłychanie ważnej, kolejnej niesłychanie ważnej sprawie społecznej, mianowicie sprawie
mediów publicznych. Media publiczne borykają się
ze swoimi problemami i do nich za chwilę przejdę,
ale przedtem chciałbym powiedzieć, że rok ubiegły,
rok sprawozdawczy był rokiem stabilnej pracy statutowych organów powołanych przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji we wszystkich dziewiętnastu
spółkach. To jest bardzo ważne, bo stabilizacja zarządcza sprzyja umacnianiu pozycji mediów publicznych
na konkurencyjnym rynku. Najbardziej wyrazistym
przejawem rosnącej roli mediów publicznych są dobre
wyniki słuchalności publicznego radia regionalnego
w poszczególnych regionach oraz ich coraz ciekawsza
oferta programowa po latach przerwy, coraz bogatsza
oferta, jeśli chodzi o te najbardziej szlachetne gatunki
radiowe, jakimi są słuchowisko radiowe, można powiedzieć: teatr radiowy, oraz reportaż. Muszę dodać,
że w ciągu ostatnich lat te gatunki radiowe bardzo
ożyły i właściwie kultywowane są jedynie przez radiofonię publiczną. To wiąże się zresztą z tym – tutaj
dodam – że radiofonia regionalna finansowana jest
w ponad 80% z opłaty abonamentowej, a nie – tak
jak telewizja – w dwudziestu paru procentach. Widać,
jak sposób finansowania wpływa na ofertę programową, którą mogą realizować media publiczne, o czym
przecież od dawna dobrze wiemy.
W ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
wciąż niewystarczające wpływy z abonamentu – jest
to szczególnie widoczne, jeśli chodzi o telewizję publiczną – uniemożliwiają sfinansowanie wszystkich
zaplanowanych przez spółki przedsięwzięć misyjnych. W związku z tym Krajowa Rada, uznając za
zasadne inwestycje planowane w mediach, zdecydowała, że tego typu przedsięwzięcia w przyszłym

61. posiedzenie Senatu w dniu 24 września 2014 r.

42

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

(przewodniczący J. Dworak)
roku nie będą finansowane ze środków abonamentowych, a spółki powinny na ten cel przeznaczyć
środki własne. Odnosi się to tak naprawdę do radiofonii. Telewizja publiczna nie ma takich zapasów, ale
regionalne rozgłośnie posiadają zapasy kapitałowe,
które pozwalają na wdrożenie takiego rozwiązania.
Muszę powiedzieć, że zostało to oczywiście uzgodnione z właścicielem tych mediów, czyli z ministrem
skarbu. Łatwo udało nam się znaleźć wspólny język
z Ministerstwem Skarbu Państwa, jeśli chodzi o ocenę ekonomicznego statusu i ekonomicznego aspektu
funkcjonowania mediów.
Mimo tej konstatacji, sprawy, która przed chwilą była przedmiotem mojej uwagi, stwierdzenia, że
Polskie Radio i rozgłośnie regionalne mają zapasy
kapitałowe, muszę zdecydowanie podkreślić, że sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora publicznego wymaga stabilizacji i kompleksowej zmiany systemowej.
Telewizja publiczna, jak dobrze wiemy, ale dla celów
sprawozdawczych muszę to formalnie podkreślić, od
dawna ma niewłaściwą strukturę przychodów i zbyt
niski poziom finansowania. Jak do tej pory, niestety
nie udało się przygotować i skierować do prac parlamentarnych projektu ustawy modernizującego system
finansowania mediów publicznych. W ocenie całej
Krajowej Rady to zadanie jest zadaniem priorytetowym w zakresie funkcjonowania rynku mediów
w Polsce, jest ważne nie tylko dla mediów publicznych, ale tak naprawdę dla całości, dla zdrowia całego
rynku, a przede wszystkim dla odbiorców i płatników
abonamentu, bo ci, którzy płacą – jak wiemy – są pokrzywdzeni przez olbrzymią liczbę tych, którym udaje się uchylać od płacenia. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w tej mierze może niestety pełnić tylko
funkcje eksperckie, mam na myśli przygotowywanie
aktów prawnych, ale zgromadziliśmy na tyle pokaźny
zasób unikalnej wiedzy, że mamy nadzieję, że nasze
sugestie i postulaty poparte doświadczeniem będą
rozważane i wykorzystywane w toku prac legislacyjnych. Wciąż na to liczymy.
Muszę wspomnieć o tym, o czym już mówiłem przy innej okazji, o zwiększonych wpływach.
Rzeczywiście zwiększona aktywność Poczty Polskiej
i jeszcze kilku innych instytucji, spowodowała, że
ściągalność… Muszę tu trochę nieskromnie podkreślić Krajową Radę i nasze wysiłki. Myśmy w 2013 r.
przekazali 650 milionów zł wpływów abonamentowych na funkcjonowanie mediów publicznych.
Telewizja otrzymała ponad 282 miliony, Polskie
Radio – blisko 194 miliony, rozgłośnie regionalne – w sumie 174 miliony. Te kwoty oczywiście są
w sprawozdaniu. Tak jak mówiłem, pozwalają one na
w miarę przyzwoite funkcjonowanie Polskiego Radia
i rozgłośni regionalnych, chociaż nie uwzględniają tak

naprawdę wszystkich możliwości rozwojowych, które
powinny być udziałem tych mediów, ale są dalece
niewystarczające dla telewizji publicznej.
Wspólnie z Pocztą Polską prowadzimy na bieżąco
analizę wpływów z opłat abonamentowych. Prace te
w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji koordynuje pan minister Sławomir Rogowski, obecny na
sali. Po analizie pierwszego półrocza bieżącego roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że
wielkość tegorocznego abonamentu będzie wyższa
od kwoty prognozowanej na rok bieżący. W związku
z tym Krajowa Rada podjęła decyzję o podwyższeniu
wpływów abonamentowych dla mediów publicznych
o kwotę 100 milionów zł. To jest dobra wiadomość.
Media o tym już oczywiście od dłuższego czasu wiedzą i zaplanowały właściwe zagospodarowanie tej
kwoty. Telewizja publiczna otrzyma z tego 90 milionów zł. To są wiadomości dobre, ale one nie zmieniają
podstawowego faktu, że mechanizm zbierania opłaty
abonamentowej, jaki funkcjonuje obecnie, jest kaleki
i jego koniec jest bliski. Większość pieniędzy, które
otrzymujemy, to są pieniądze pochodzące z kar. Tak
być nie powinno.
Chciałbym zatrzymać się już może krótko przy
pewnej sprawie i powiedzieć kilka słów na temat radiofonii publicznej i cyfryzacji. Wdrożyliśmy ten proces. To jest proces trudny, wieloletni. Polskie Radio
występuje tutaj w roli lidera technologicznego, taka
jest we wszystkich krajach rola mediów publicznych.
Bez wątpienia nie ma innego kierunku rozwoju radiofonii, jak przeniesienie się do sfery cyfrowej, wiedzą
o tym wszyscy w Europie. Pytań jest jednak parę i to
zasadniczych. Jedno z nich to pytanie o to, jak długo
ten proces będzie trwał bez nowej ustawy, która powinna być uchwalona i która na pewno ułatwiłaby ten
proces. Jest też pytanie związane z długością trwania
tego okresu przejściowego: jak wielkie nakłady będą
potrzebne na to, żeby radio jako ostatnie medium
przeniosło się do rzeczywistości cyfrowej, w której
pozostałe media już się znajdują?
Może na koniec chciałbym pochwalić nie tylko
Krajową Radę, ale generalnie postępy liberalizacji
i demokratyzacji społecznej i medialnej w Polsce.
Na początku 2014 r. dotarła do nas ważna informacja, informacja o tym, że Polska uzyskała najwyższe
w ostatnim dziesięcioleciu notowania w takim specyficznym rankingu organizacji Reporterzy bez Granic,
który nazywa się Press Freedom Index. Zajęliśmy
w nim dziewiętnaste miejsce, a z tego, co pamiętam, w tym rankingu jest klasyfikowane blisko sto
państw. Jest to jednocześnie trzecie miejsce w Europie
Środkowo-Wschodniej: jesteśmy po Estonii, która
jest na jedenastym miejscu, i po Czechach, które są
na trzynastym. To jest najwyższe miejsce od wielu
lat, które Polska pod tym względem zajmuje, w tym,
jak mówię, specyficznym, ale ważnym rankingu. To
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jest jeden z dowodów pozwalających stwierdzić, że
wolność wypowiedzi, swoboda wypowiedzi w Polsce
funkcjonuje dobrze. Wiemy również – wynika to
z licznych analiz Krajowej Rady – że właściwie nie
było takiej kwestii o istotnym społecznym znaczeniu,
która nie została podjęta przez media czy też, zawężając, media publiczne.
Chciałbym powiedzieć, że Krajowa Rada będzie
intensyfikować wysiłki na rzecz promowania działań
regulacyjnych i samoregulacyjnych zmierzających
do formułowania i przestrzegania standardów etycznych sprzyjających profesjonalnemu dziennikarstwu,
jak również sprzyjających pluralizmowi w mediach
elektronicznych.
Na koniec, Wysoka Izbo, chciałbym zatrzymać
się przy sprawie, która jest dosyć… Ona zwróciła
uwagę w ostatnich tygodniach, zwracała tę uwagę
nawet dość długo. Chodzi tutaj o tak zwaną polską
listę ważnych wydarzeń. W czasie dyskusji przy
okazji mistrzostw świata w piłce siatkowej padały
różne pytania o sposób, że tak powiem, korzystania
z tych wielkich imprez. Z powszechną krytyką spotkał się sposób zakodowania tych mistrzostw i ich
dostępność za wysoką opłatą wynoszącą plus minus
100 zł. Krajowa Rada podjęła działania dotyczące
sporządzenia listy ważnych wydarzeń już w roku
2012, jesienią, kiedy to okazało się, że dwa pierwsze
mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej zostały
zakodowane – były dostępne za opłatą. Wówczas
podjęliśmy działania; te działania były i są dosyć
czasochłonne. One sprowadzały się, po pierwsze, do
konsultacji ze związkami sportowymi, licznymi organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce
w zakresie tego, co można umieścić na takiej liście.
Po drugie, do analizy wraz z Komisją Europejską
wyników oglądalności oraz oceny tych wydarzeń
z punktu widzenia kryteriów, które są dla Komisji
Europejskiej ważne i których spełnienie powoduje, że
takie wydarzenie może trafić na taką listę szczególnie
chronioną. Te kryteria są następujące. Po pierwsze,
takie wydarzenie musi wywoływać szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa, nie tylko
widowni sportowej, ale w ogóle w społeczeństwie. Po
drugie, wydarzenie takie musi mieć szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego
państwa członkowskiego traktowane jako katalizator
jego kulturowej tożsamości. Dalej: wydarzenie takie
obejmować powinno udział reprezentacji narodowej
w jakiejś dziedzinie sportu. Ponadto relacja z danego
wydarzenia była już tradycyjnie nadawana w telewizji
ogólnodostępnej.
Chciałbym powiedzieć, dlaczego ważne jest to,
aby taka lista ważnych wydarzeń została uzupełniona poprzez prawo na poziomie europejskim. Jest to
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ważne dlatego, że prawo na poziomie krajowym nie
chroni wystarczająco takich wydarzeń. W trakcie tych
ostatnich mistrzostw świata w piłce siatkowej Polsat
nadawał z terenu Wielkiej Brytanii – tam uzyskał
koncesję na nadawanie tych swoich czterech kanałów
Volleyball. Tak że jedynie skuteczne w zabezpieczeniu interesów społecznych jest prawo wspólnotowe.
Ta lista ważnych wydarzeń, o ile się nie mylę, już
od miesiąca albo sześciu tygodni jest w Komisji
Europejskiej. Komisja ma trzy miesiące na… W tej
chwili nie spodziewamy się żadnych komplikacji ze
strony Komisji Europejskiej. Niestety jest jeszcze dosyć długi okres vacatio legis. Chodzi tu o tak zwane
prawa nabyte. Jest roczny vacatio legis, ale po roku
te wszystkie ważne wydarzenia, które budują naszą
tożsamość narodową i które powinny być oglądane
na kanałach bezpłatnych, będą skutecznie chronione
na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej.
Wysoka Izbo, przedstawiając tegoroczną dokumentację sprawozdawczą, staraliśmy się pokazać,
czym charakteryzował się ubiegłoroczny okres
działalności polskich mediów audiowizualnych.
Chcieliśmy powiedzieć o tym, jakie zjawiska wystąpiły na rynku, przed jakimi wyzwaniami stanęła
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w jaki sposób
rozwiązywaliśmy różne problemy, w tym nawet bieżące, które wykraczają poza okres tego sprawozdania,
jakie podejmowaliśmy rozstrzygnięcia i kroki, a także o tym, jakie bariery hamowały realizację zamierzeń zarówno nadawców, jak i samej Krajowej Rady.
Chciałbym bardzo podziękować za uwagę. Jestem do
dyspozycji Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
przewodniczącego związane z omawianym punktem
porządku obrad. Bardzo proszę, pan senator Rulewski,
pan senator Pęk, a potem senator Jackowski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przepraszam, może nie jest najważniejsze pytanie, ale kwestie finansowe… Już wcześniej wyrażałem w tej Izbie troskę o finanse pochodzące przede
wszystkim z opłaty abonamentowej. Raczył pan,
Panie Ministrze, zauważyć, że ten zły proces… To, że
tylko 6% opłaca abonament, a pozostali nie płacą, wynika z nieprzestrzegania pewnego rodzaju umowy czy
też braku moralności… Powiedziano tu, że ci, co płacą, są krzywdzeni przez tych, co nie płacą. To nie jest
do końca prawda, to jest żadna prawda, ponieważ jest
to efekt ustawy, a nie woli obywateli czy ich wad. Jak
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panu wiadomo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przedstawiło propozycję rozstrzygnięcia ustawowego. Chciałbym się dowiedzieć, czy wie
pan coś więcej o tym, kto, że tak powiem, przysiadł
na tej ustawie ukrywanej już przynajmniej od roku
przed opinią publiczną, a nawet przed senatorem. Jak
długo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie ten
proces przyjmowała do wiadomości, zważywszy na
to, że powiększa liczbę etatów w związku z egzekucją
zaległości. Wiem, że zatrudniono kilkunastu pracowników po to, żeby ściągać należności od obywateli.
Jest kilka milionów tytułów administracyjnych, co
powoduje, że izby skarbowe są zatkane, a każdy tytuł kosztuje podobno około 12 zł. Czy naprawdę nie
ma mięty, Panie Ministrze, między Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji a rządem czy, może szerzej,
koalicją szerszą niż nam się wydaje?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję…)
Kończę. Czy w tej sytuacji my, widzowie, odbiorcy
musimy być skazani na zaściankową telewizję, bo ona
z tego powodu ma taki charakter?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Pęk. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Przewodniczący, ponieważ niewiele usłyszeliśmy na temat pewnego ważnego aspektu działalności Krajowej Rady… Krajowa Rada, jak wiadomo,
do swoich zadań ustawowych, statutowych, kluczowych powinna zaliczać szerzenie ładu moralnego,
ładu medialnego, uczciwości, pluralizmu, na który
pan przewodniczący zwykle się powołuje.
Proszę powiedzieć, jak wygląda monitoring dostępu do mediów publicznych podstawowych sił
politycznych, który powinniście prowadzić. Czy są
takie dane za okres sprawozdawczy? Jak to wygląda
w stosunku do podmiotów parlamentarnych, do partii
politycznych zasiadających w parlamencie? Jak to wygląda w telewizji publicznej? Jak to wygląda w radiu
publicznym? Chodzi mi szczególnie o te newralgiczne
poziomy, czyli I Program Polskiego Radia, ośrodki
terenowe Polskiego Radia i, analogicznie, 1 Program
Telewizji Polskiej, telewizję informacyjną itd., itd. To
jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy Krajowa Rada w oparciu
o uzyskane informacje w jakikolwiek sposób interweniowała w kwestii skandalicznych działań w mediach publicznych – całkowitego braku obiektywizmu, naruszenia zasad etyczno-moralnych itd., itd.?
Czy takie przypadki dotarły do Krajowej Rady i pana

przewodniczącego? Czy przez Krajową Radę zostały
wyciągnięte jakieś konsekwencje – upomnienia, kary,
itd.? Jeśli tak, to w jakich sprawach i za co?
I ostatnie pytanie. Chodzą słuchy, że zagrożone
jest istnienie regionalnych ośrodków telewizji publicznej, które, jak donoszą niektóre media, mogą
skutecznie utracić zdolność wykonywania swoich
statusowych działań z uwagi na skandaliczne braki
w finansowaniu. Czy ten problem jest rzeczywiście
tak niebezpieczny, jak się mówi? Czy prawdą jest, że
podjęto działania zmierzające do sprzedaży, prywatyzacji części bądź wszystkich tych ośrodków regionalnych? Czy pan przewodniczący może coś na ten
temat powiedzieć? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Chciałbym odpowiedzieć panu senatorowi
Rulewskiemu. Otóż, Panie Senatorze, jeśli chodzi
o ustawę, to rzeczywiście te sprawy prowadzi resort…
(Głos z sali: Nie ma senatora Rulewskiego.)
A, nie ma senatora.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No właśnie, wybył, tam jest puste miejsce. Ale słuchamy.)
Kontynuować odpowiedź, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, oczywiście.)
Tę sprawę prowadzi ministerstwo kultury. Nie ma
żadnego konfliktu między ministerstwem kultury
a Krajową Radą, wręcz przeciwnie, został powołany
wspólny zespół roboczy, w którym są pracownicy
Krajowej Rady i pomagają w stworzeniu tego aktu
prawnego. To wcale nie są proste sprawy i rzeczywiście… Nie będę wnikał w wewnętrzny rytm tych prac,
to jest już kwestia oceny, która należy do Wysokiej
Izby. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że właściwie
przygotowane zostały… w ciągu najbliższych tygodni
zostaną zamknięte prace nad właściwym modelem
ściągania opłaty abonamentowej.
Muszę jeszcze odpowiedzieć, jeśli chodzi o te
etaty. Te etaty w Krajowej Radzie, tak jak zresztą
mówiłem, nie są związane ze ściąganiem zaległości,
tym zajmuje się aparat skarbowy, bo to jest opłata
publicznoprawna, i poczta. Wręcz przeciwnie, te etaty
są nam potrzebne po to, żeby podejmować decyzje
administracyjne dotyczące zwolnień i rozkładania na
raty należności, które płacący uważają za niemożliwe
do zrealizowania. Tak że my nie jesteśmy tymi, którzy
ściągają opłaty – chociaż trzeba ściągać zaległości,
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nie ma powodu, żeby ich nie ściągać – ten aparat
urzędniczy potrzebny jest po to, żeby nie trzymać
w niepewności ludzi, którzy zwrócili się, tak jak powiedziałem, o to, by zwolnić ich z tej opłaty na podstawie ustawowych kryteriów albo żeby rozłożyć na
raty te należności. Większość decyzji podejmowanych
w Krajowej Radzie to są decyzje korzystne dla osób,
dla obywateli, którzy się zwracają z takimi sprawami.
Jeśli chodzi o pytania pana senatora Pęka, to
chciałbym powiedzieć, że tak, Krajowa Rada w ramach ustawowych oczywiście bada kwestię pewnego pluralizmu w mediach publicznych, również
w telewizji, na podstawie sprawozdań tych mediów.
Otrzymujemy regularne sprawozdania dotyczące dostępu partii politycznych… Muszę powiedzieć, że
te sprawozdania nie wykazują jakichś szczególnych
niesprawiedliwości.
(Senator Bogdan Pęk: A może pan podać…)
Jeśli pan senator pozwoli, to może… Nie pamiętam
w tej chwili, ale pamiętam…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę pisemnie
odpowiedzieć, przysłać…)
Przyślę, Panie Senatorze.
Te dane są dostępne u nas, można do nich dotrzeć
bez żadnego kłopotu, co kwartał takie informacje
mamy. O, tutaj widzę, że nawet pani dyrektor je posiada.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: To będziemy
mieć ściągawkę.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale w sprawozdaniu te informacje też są, więc można przeczytać.)
One są też w sprawozdaniu, my je tam zawarliśmy.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jest czterysta stron.)
(Senator Bogdan Pęk: Ale jak pan przewodniczący
powie w Senacie, to nabierają one też mocy.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No, powiedzmy.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Wszystko jest
w sprawozdaniu.)
(Senator Bogdan Pęk: To co, mam nie pytać?)
Ja tutaj mam wyrywkowe dane, Panie Senatorze.
Mogę oczywiście je przekazać, ale co kwartał takie
dane są przedstawiane.
(Senator Bogdan Pęk: To ja proszę o te dane na
piśmie.)
Tak, prześlę to na piśmie. Pan senator na pewno,
bez żadnego kłopotu, od nas to dostanie.
Chciałbym też powiedzieć, dodając jeszcze w ramach odpowiedzi na to pytanie, że obok tych rutynowych sprawozdań, które gromadzimy i przekazujemy
opinii publicznej, przeprowadzamy szczególne monitoringi. Na przykład zrobiliśmy bardzo szczegółowy
monitoring, który wykraczał poza ramy ustawowe, ale
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związany był z bardzo ważnym wydarzeniem, jakim
były wybory do Europarlamentu. Analizowaliśmy
programy informacyjne wszystkich nadawców publicznych i komercyjnych od strony zarówno informacyjnej, jak i publicystycznej. Te dane też będą
wkrótce upublicznione na naszych stronach. Nie dalej
jak wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami
wszystkich nadawców, gdzie omawialiśmy te wyniki
i muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo wniosków,
niesłychanie interesujących wniosków pod względem
warsztatowym dla ludzi mediów. Ale jeśli chodzi
o sferę, o którą pan senator pytał, to nie zauważono
tam jakichś szczególnych, powiedziałbym, niesprawiedliwości pod względem dostępu wszystkich komitetów wyborczych startujących w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, nie zauważono jakichś
znaczących odstępstw w tym zakresie. Oczywiście
dostęp jest proporcjonalny, to znaczy największe
siły polityczne – Platforma Obywatelska oraz Prawo
i Sprawiedliwość – były prezentowane najwięcej, ale
inne siły polityczne, inne ugrupowania, inne komitety wyborcze również były prezentowane. Tak że
Krajowa Rada nie znalazła tutaj jakichś podstaw do
wyciągania takich wniosków, które nakazywałyby
nadawców dyscyplinować.
Muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeśli chodzi o tak zwany ład moralny, jak powiedział pan senator, czy walkę z wynaturzeniami, to my jesteśmy tutaj
bardzo ograniczeni takim prawem w Polsce nazywanym jako „brak cenzury prewencyjnej”. My nie badamy… i nie mamy takiej możliwości, żeby wpływać
na nadawców. Zresztą od razu mówię: na szczęście
nie mamy takiej możliwości i wcale nie aspirujemy,
nawet nam to do głowy nie przychodzi, żeby badać
jakiekolwiek programy przed ich nadaniem. My możemy tylko w ramach określonych prawem oceniać
i ewentualnie karać te wynaturzenia, które już się
na antenie pojawiły. I zdarzały się takie kary, było
kilka kar. Jeden z nadawców komercyjnych nadał film
czysto pornograficzny w porze chronionej. Tak było
w naszej ocenie, bo nadawca odwołał się do sądu, ale
myśmy tego nadawcę ukarali. W przypadkach, kiedy
widzimy, że pewne treści są opatrzone niewłaściwym
symbolem na ekranie, jeśli chodzi o ich dostępność,
albo nie są nadawane w tak zwanej porze chronionej
– tutaj głównie chodzi o wspomnianą pornografię
albo nadmierne eksponowanie przemocy – nadawców również karzemy. Ostatnio ukaraliśmy nadawcę publicznego za nadmierne eksponowanie bardzo
okrutnych scen, które działy się na Majdanie zimą
tego roku. Chodziło o przesadnie pokazanego – już
nie chcę wchodzić w szczegóły – człowieka konającego. Tego się nie robi w telewizji. Trzeba mieć trochę szacunku dla ludzkiej godności. Ale to są raczej
wypadki przy pracy. Krajowa Rada nie zauważa tutaj jakiegoś nasilonego łamania norm obyczajowych.
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Bardzo wiele rzeczy jest dyskusyjnych, ale to wynika
po prostu z bardzo różnych, powiedziałbym, skal wartości, które są przyjmowane przez różne środowiska,
ugrupowania – mówiąc nieładnie: części ludności
– w Polsce. Krajowa Rada nie chciałaby ingerować
w taką żywą wymianę opinii. Czasami ta wymiana
jest bardzo emocjonalna i dotyczy bardzo trudnych
spraw, ale to nie jest nasza rola. Jeśli tutaj zostały
naruszone jakieś prawa – poza tymi przypadkami,
o których wspomniałem i które są zapisane w ustawie
o radiofonii i telewizji – to już jest rola sądów, no
i opinii publicznej oczywiście, jak zawsze.
Było jeszcze pytanie, na które odpowiem krótko,
czy byt regionalnych ośrodków telewizyjnych jest
zagrożony. One są rzeczywiście niedofinansowane, ale o niedofinansowaniu telewizji publicznej już
mówiłem; to dotyczy całej instytucji. Jeśli chodzi
o potrzeby oddziałów regionalnych, to Krajowa Rada
w tegorocznych dodatkowych 90 milionach, o których też wspomniałem, przyznała na funkcjonowanie
tych oddziałów pieniądze pokrywające 100% zapotrzebowania telewizji publicznej. Tak że taka była
odpowiedź Krajowej Rady na zapotrzebowanie, jak
mówię, telewizji.
Nic nie słyszałem o zamiarze prywatyzowania
oddziałów telewizji. Wątek prywatyzowania telewizji
publicznej wraca co jakiś czas. On jest, jak myślę, po
prostu wyrazem lęków, jakie rodzą się w tych oddziałach. To nie jest taka prosta sprawa. Jeśli ktoś miałby
w głowie prywatyzowanie tych oddziałów, to musi
pamiętać, że ich istnienie jest zapisane w ustawie, one
wszystkie są enumeratywnie wymienione w ustawie,
a więc nie da się tego zrobić inaczej niż przez zmianę
ustawy.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam pytanie o akcję dotyczącą fast foodów, bo wiem, że taką akcję pilotuje
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Chodzi o to, że
złe nawyki żywieniowe, które są promowane w reklamach, szczególnie szkodliwe są dla dzieci. Jak ta akcja
się rozwija? Bo z tego, co wiem… W jakim kierunku
to zmierza i czy dojdzie do jakiejś konkluzji?
Kolejne moje pytanie dotyczy przemocy. Pan przewodniczący stwierdził, że przemoc w mediach czy
występowanie jakichś nieobyczajnych scen to w zasadzie nie jest poważny problem, natomiast ja jako

ojciec nieletnich dzieci bardzo często dostrzegam, i to
w telewizji publicznej, ale również w komercyjnych,
że na przykład przed głównymi wydaniami programów informacyjnych w porze chronionej pojawiają
się zwiastuny programów, które będą wyemitowane później, zwiastuny będące często koncentracją
scen, powiedziałbym, nieobyczajnych czy pełnych
przemocy. Taki zwiastun sam w sobie jest bardzo
mocnym przekazem, a trudno w porze chronionej,
powiedzmy, o wpół do ósmej czy w jakiejś innej
oczekiwać, że rodzice będą zakazywali dzieciom
oglądania programów informacyjnych, bo to by była
jakaś… Jakie tutaj działania podjęła Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, względnie jakie wnioski wynikają z państwa działalności? Chodzi o to, aby może
doprecyzować w procesie legislacyjnym przepisy,
które by pozwalały na skuteczną ochronę nieletnich
przed niepożądanymi treściami.
I trzecie moje pytanie. Ono nie dotyczy wprost
działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale
jest związane z pewną troską, którą Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji powinna dzielić, z troską o ład
medialny w Polsce. Chodzi mi o sytuację w telewizji
publicznej i outsourcing, o napięcia, które wywołała
decyzja Zarządu Spółki Telewizja Polska SA o tak zwanym outsourcingu, czyli zwolnieniu głównie dziennikarzy, ale też wielu pracowników, którzy bezpośrednio
są zaangażowani w produkcję audycji telewizyjnych,
niejako wypuszczeniu ich na zewnątrz i po prostu zagrożeniu, w mojej ocenie, dotyczącym pełnienia misji
przez telewizję publiczną – to z jednej strony. Z drugiej
strony pytanie dotyczy pewnej finansowej niedorzeczności, ponieważ z wyliczeń niektórych przedstawicieli związków zawodowych działających w Telewizji
Polskiej SA wynika, że cała ta operacja jest droższa niż
w sumie utrzymanie czy zracjonalizowanie obecnego
systemu zatrudnienia. Oznacza to też pozbawienie telewizji publicznej pewnego potencjału produkcyjnego
pozwalającego na prowadzenie polityki programowej
o własnych siłach, potencjału, który zapewnia ciągłość
programową. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania? A, jeszcze są.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę o odpowiedź, bo były już trzy pytania.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Najpierw kwestia zdrowej żywności. Rzeczywiście
pracujemy nad rozporządzeniem dotyczącym promowania zdrowej żywności, ale postanowiliśmy

61. posiedzenie Senatu w dniu 24 września 2014 r.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

(przewodniczący J. Dworak)
skorzystać z zapisów ustawowych, które pozwalają
nam na wykorzystanie dobrej woli nadawców, czyli
na samoregulację. W Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji sprawami zdrowej żywności, czy też
zakazu emitowania reklam niezdrowej żywności
towarzyszących programom dla dzieci, zajmuje się
pan minister Krzysztof Luft, który poświęcił już na
wspomnianą kwestię wiele czasu i spotykał się z wieloma przedstawicielami innych władz publicznych,
w szczególności Ministerstwa Zdrowia. Sprawa nie
jest wcale taka prosta, trzeba bowiem ustalić, co to
znaczy „niezdrowa żywność”. Wydawałoby się, że
my to dobrze wiemy. Mówi się – oczywiście dosyć
skrótowo – że niezdrowa żywność to taka, w której
jest zbyt dużo soli, tłuszczu i cukru. Taki jest obiegowy, słuszny zresztą pogląd. Tylko że kiedy mówimy
o sprawie, która musi być uregulowana prawnie, za
którą pójdzie potem odwołanie do sądu, to musimy
być niesłychanie precyzyjni. To była pierwsza trudność. Ona nie została jeszcze chyba do końca pokonana, ale poradziliśmy sobie z nią w taki sposób, że
namówiliśmy nadawców i reklamodawców do tego,
żeby się samoregulowali, żeby sami określili rodzaje
produktów, których nie będą reklamowali w okolicy programów dla dzieci. Bo niezdrowa żywność to
rzeczywiście wielki problem, zaburza ona bowiem
normalny rozwój młodych pokoleń. Dobrze o tym
wiemy, patrzymy przecież na obrazki z innych krajów,
a równocześnie otrzymujemy coraz bardziej alarmujące informacje z polskiego Ministerstwa Zdrowia,
dotyczące tego, jak bardzo kwestia niezdrowej żywności wymaga dostrzeżenia i zapobiegania.
W najbliższych tygodniach, o ile się nie mylę, pojawi się już pierwszy, że tak powiem, owoc naszych
wspólnych, czynionych razem z nadawcami i reklamodawcami starań – odbędzie się konferencja, na której nadawcy, dostawcy treści, a także reklamodawcy
przedstawią zasady. To wszystko jest tworzone pod
auspicjami Krajowej Rady. Przyjrzymy się wspomnianym regulacjom. Jak na razie są one obiecujące.
I ponieważ mamy tu do czynienia z samoregulacją, to
będzie to skuteczne. Zobaczymy, na ile – to pokaże
przyszłość. Ale muszę panu senatorowi powiedzieć,
że to jest kwestia już najbliższych tygodni. Wówczas
opinia publiczna dowie się o wspomnianych działaniach, zostaną one, mam nadzieję, podjęte i w istotny sposób zmienią mającą obecnie miejsce niedobrą
sytuację związaną z tym, że nie ma żadnych zasad
dotyczących reklam niezdrowej żywności towarzyszących programom dla dzieci.
Druga sprawa: przemoc. Rzeczywiście, jest pewnym problemem to, że sceny przemocy pokazywane
są w zwiastunach. Muszę jednak powiedzieć, że właściwie nie mamy od widzów sygnałów dotyczących
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wspomnianej sprawy. Co nie znaczy, że problemu nie
ma. My każdą zapowiedź, każdy zwiastun traktujemy
tak jak inny, normalny program. Reagujemy na każdy
sygnał, że pojawiła się przemoc. Nie mówię już nawet
o jakichś scenach… Bo o pornografii to w ogóle nie
ma mowy, na szczęście w tej kwestii nadawcy się
pilnują. Ale przemoc rzeczywiście zbyt często jest
obecna na ekranach, niejednokrotnie w dosyć, że się
tak wyrażę, podstępnej formie. W tej chwili wydaje
się, że nadawcy po kilku karach zrozumieli, że wspomniana kwestia jest problemem, który nie uchodzi
uwadze Krajowej Rady i który spotyka się z reakcją
z jej strony. Było kilka kar – my niechętnie stosujemy
kary, ale czasami musimy – i wydaje się, że skala
omawianego tu problemu maleje. Problem ten, to znaczy przemoc i w ogóle treści niepożądane dla dzieci
i młodzieży, jest szczególnie dotkliwy w przypadku
VOD. Muszę jednak powiedzieć, że w tym obszarze
również mamy wyniki. Krajowa Rada wspomnianymi programami dostępnymi na żądanie zajmuje
się dopiero od roku, może od roku z kawałkiem, ale
przeprowadziliśmy już trzy monitoringi, przeprowadziliśmy też rozmowy z dostawcami wspomnianych
treści i muszę powiedzieć, że reagują oni na nasze
działania. Ostatni monitoring, trzeci z kolei, pokazał,
że zjawisko występowania w programach VOD, programach dostępnych na żądanie, niezabezpieczonych
treści istnieje już na zdecydowanie mniejszą skalę.
Niestety, mówimy tylko o tych dostawcach, których
działalność jest zarejestrowana na terenie Polski. Nie
mamy niestety wpływu na to, co płynie z serwerów
umieszczonych w innych częściach świata. Ale jeżeli
chodzi o to, co możemy zrobić, na co mamy wpływ
prawny… Wydaje się, że robimy wszystko, co możemy. Tak że jeśli chodzi o polskich dostawców VOD,
ten problem maleje. Każdy sygnał dla nas – i to po raz
kolejny mówię z pełną odpowiedzialnością… Jednym
takim naszym podstawowym kryterium działania
jest absolutna wolność słowa. Tak że dorosły człowiek może robić, co chce, z wyjątkiem tych rzeczy,
których zakazuje kodeks karny. Może więc oglądać,
co chce, my nic do tego nie mamy. Na tym polega
wolność słowa i odpowiedzialność, dobrze albo źle
rozumiana. Ale my zawsze będziemy chronili dzieci
i młodzież – i w takiej ochronie młodzieży będziemy
bezwzględni.
Kolejna sprawa to outsourcing. To rzeczywiście
jest nienormalna sytuacja… Media publiczne tak naprawdę wymagają tego, żeby zapewnić bardzo wysoki poziom profesjonalny kadr, w tym również kadr
dziennikarskich. I to jest prawda absolutnie słuszna
w normalnej sytuacji. Niestety w telewizji publicznej
ta sytuacja z wielu powodów, szczególnie z powodu
finansowania, nie jest normalna. Gdybyśmy mogli
rzeczywiście przewidzieć kilka lat naprzód, że poziom finansowania telewizji publicznej będzie taki
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a taki, i że będzie to poziom wystarczający, to muszę
powiedzieć, że ja byłbym pierwszy, który protestowałby przeciwko używaniu takich nadzwyczajnych
środków. Ja uważam outsourcing, który ma miejsce
w telewizji publicznej, za krok ryzykowny, ale dopuszczalny w takiej sytuacji nadzwyczajnej. Po prostu
sytuacja tej telewizji nie jest normalna, więc ona musi
używać nadzwyczajnych środków.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pani senator Dorota Czudowska, bardzo proszę,
a potem senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, chciałabym zwrócić uwagę
pana przewodniczącego na pewną sytuację i prosić
o jej zmianę. Otóż dość często powtarza się taki filmik,
który Telewizja Polska emituje przy okazji wiadomości czy jakichś informacji na temat Rosji i Władimira
Putina. Zanim opisane czy pokazane zostanie dane
wydarzenie, które ma być przedstawione nam jako
najnowsza wiadomość, powtarzany jest film – sądzę,
że bezmyślnie – w którym takim specjalnym głosem
zapowiada się prezydenta Putina, po czym otwierają
się wrota i po dywanie idzie car Rosji. To jest bardzo
szkodliwy film w dobie percepcji obrazkowej, jaką ma
wielu ludzi, którzy nie orientują się we wszystkim.
I taki film utwierdza ich w mniemaniu o niczym niepokonanej potędze Rosji. To jest, powiedziałabym tak
po rosyjsku, bzdurne powtarzanie tego filmu przy byle
jakiej okazji mającej przedstawić jakieś wydarzenie
związane z prezydentem Rosji. Prosiłabym zwrócić na
to uwagę, bo to nie jest nic dobrego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Bardzo dziękuję, Pani Senator, za to spostrzeżenie
i za tę opinię. W jakiś nieformalny sposób postaram
się przekazać to władzom telewizji. Bo my nie bardzo
możemy na to wpływać, a w każdym razie nie możemy na to wpływać formalnie, ale możemy normalnie
rozmawiać i w takim trybie rozmowy przekażę opinię
pani senator władzom telewizji publicznej.

Senator Dorota Czudowska:
Jeśli mogę dopowiedzieć… Nie jest to tylko moja
opinia, ona powtarza się również w wielu dyskusjach

toczonych z troską o tym, jak możemy sobie poradzić
z tym problemem na ten czas.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan przewodniczący wygłosi jeszcze jakiś komentarz albo da odpowiedź, tak?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Nie, nie, dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski, a później pan senator
Cioch.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie dotyczące rozgłośni dla Polaków za granicą. Jaka jest w tej
chwili sytuacja tych programów? Pytam, ponieważ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło inicjatywę budowy Radia Polonia, tak to się bodajże po
prostu nazywa, i platformy internetowej. Jaka jest
sytuacja? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
to monitoruje?
I druga kwestia. Otóż była taka koncepcja – o to
wnosiła kiedyś pani poseł Gabriela Masłowska – aby
w puli ekspertyz i analiz znalazła się analiza przyczyn
bardzo niskiego udziału treści religijnych w ofercie
naziemnej telewizji cyfrowej. Czy taka analiza została
zlecona albo będzie zlecona? Jaka jest opinia pana
przewodniczącego na ten temat? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Henryk Cioch. Może zrobimy pakiet
pytań.
(Senator Henryk Cioch: Tak, tak, ja krótko…)
Proszę bardzo.

Senator Henryk Cioch:
Na stronach 16 i 17 sprawozdania została wskazana – zresztą osobiście pan przewodniczący o tym
powiedział – bardzo zła sytuacja finansowa mediów
publicznych. Wiemy, co jest tego przyczyną: zły system związany z funkcjonowaniem opłaty abonamentowej. Ale moim zdaniem nie tylko on.
I tu pytanie, Panie Przewodniczący. Czy liczba
spółek funkcjonujących na obszarze mediów publicznych nie jest zbyt duża? Bo to jest tak: osiemnaście
zarządów, osiemnaście rad nadzorczych, osiemna-
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ście rad programowych. No, z tym się wiążą jakieś
apanaże, uposażenia. Może by pan nam przybliżył
chociaż, jakiego rzędu w skali roku to są wydatki.
Bo z pewnością są to wydatki idące w dziesiątki milionów złotych.
I drugie pytanie. Przy okazji pan przewodniczący
wspomniał, że ten system prawny funkcjonowania
mediów publicznych jest kiepski, powinien ulec zmianie. Jakieś prace trwają. Ale czy do tych projektów
można by było zajrzeć, zobaczyć, w jakim kierunku
one zmierzają? No bo wydaje mi się, że te prace w żaden sposób nie powinny być utajnione, gdyż dzisiaj
jest to problem PO, a w jakiejś tam przyszłości być
może będzie to problem innej partii politycznej, tak
że musimy sobie jakoś poradzić z tym problemem –
i to nie ulega wątpliwości – w ten czy w inny sposób.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Pierwsza kwestia dotyczy ogólnie cyfryzacji radia. Na jakim etapie są działania
związane z cyfryzacją?
Kolejna sprawa. Kary nakładane na nadawców
i wpływy z tego tytułu. Czy może pan tę kwestię
przybliżyć i w skrócie powiedzieć, czego z grubsza
dotyczyły kary nakładane na nadawców?
I następna sprawa. Od wielu lat przy okazji konstruowania budżetu mówimy o siedzibie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecna
siedziba przy ulicy Sobieskiego mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych i na to są przeznaczane dość duże środki finansowe. Czy w 2013 r.
i 2014 r. również, no bo rozmawiamy niemalże pod
koniec roku, gdyż jest już wrzesień, za chwilę będzie konstruowany kolejny budżet, na rok 2015…
Czy państwo rozważacie możliwość, nie wiem,
zakupu obiektu czy budowy? No bo wiadomo, że
te środki, które państwo co roku wydajecie, gdzieś
idą, ale i tak nie macie swojego pomieszczenia,
zresztą jesteście rozrzuceni w Warszawie w bodajże dwóch różnych miejscach, dość oddalonych od
siebie. Czy ta sprawa w jakiś sposób może znaleźć
szczęśliwy finał?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
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Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Już odpowiadam.
Pytanie pierwsze, od senatora Jackowskiego. Jeśli
chodzi o audycje dla Polonii, to ja rozumiem, że to nie
dotyczyło radia, tylko dotyczyło to programu telewizyjnego – tak wynikało z dalszej części wypowiedzi
pana senatora…

Senator Jan Maria Jackowski:
Może ja doprecyzuję. Chodzi mi o Telewizję
Polonia, bo tam były… I o projekt ministra Sikorskiego
dotyczący TVP Polska, który zrewolucjonizowałby…
Ponadto był jeszcze w Polskim Radiu program dla
Polaków za granicą, była redakcja, która to organizowała, ale on też, zdaje się, w tej chwili nie nadaje…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Nie, nie…)
Czy były jakieś plany w stosunku do tego programu? Jaka jest opinia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w tym zakresie?

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeśli chodzi o program radiowy, to ja wiem tylko
to, że został zlikwidowany program „Po hebrajsku”
– bo był taki program nadawany właśnie po hebrajsku. I wydaje się, że to uzasadniona decyzja, chociaż
nie znam konkretów – no ale media, jak pan senator
dobrze wie, nie muszą z nami konsultować swoich
zamierzeń programowych, my mamy tylko pewne
pośrednio uzyskane wiadomości.
Jeśli chodzi o TVP Polonia, to mogę powiedzieć, że
ona, tak samo jak oddziały telewizji, nie może zostać
zlikwidowana, ponieważ… Pomijam tu już wszystkie
inne względy merytoryczne, ale ona nie może zostać
zlikwidowana po prostu z powodów prawnych. Ten
kanał jest wpisany w ustawie o radiofonii i telewizji.
Niemniej jednak rzeczywiście dotychczasowa sytuacja – czyli pewne działania, w których, jak się wydawało, nie było skoordynowania planów Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, oczekiwań na przykład Rady
Programowej Telewizji Polonia i zamierzeń Telewizji
Polskiej – rzeczywiście budziła pewne konfuzje.
Docierały do nas w tej sprawie najrozmaitsze pisma,
ale my, jak mówimy, nie mamy co do tego tak naprawdę
żadnych możliwości oddziaływania formalnego, prawnego, nie mamy takiej podstawy prawnej, możemy
tylko się tym interesować.
Ja mogę powiedzieć, że problem z TVP Polonia
jest taki, iż jeśli chodzi o ocenę tego programu, to
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my właściwie nie mamy żadnych zobiektywizowanych wskaźników. W ogóle jeśli chodzi o program
telewizji publicznej, to twarde wskaźniki sprowadzają się tylko do wyników oglądalności. A przecież dobrze wiemy, że ocena co do właściwego bądź
mniej właściwego działania telewizji publicznej czy
w ogóle mediów publicznych tak naprawdę nie polega na tym, by one mogły się chwalić tylko wielką
oglądalnością czy, w wypadku radia, słuchalnością.
A jeśli chodzi o Telewizję Polonia, to sytuacja jest
jeszcze trudniejsza, ponieważ w tym przypadku nawet wyniki oglądalności nie są znane. W związku
z tym opieramy się w znacznej mierze na subiektywnej ocenie poszczególnych osób, mniej lub bardziej
doświadczonych, oraz poszczególnych instytucji.
I stąd pewnie bierze się dysonans, który był widoczny
w ocenach tego programu – w ocenie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, które jest zobowiązane płacić
za nadawanie, rozpowszechnianie Telewizji Polonia,
i na przykład w ocenie Rady Programowej Telewizji
Polonia. Jaki jest wynik rozmów w tych sprawach?
Wiem, że w tej chwili one nie zostały zakończone,
więc poczekajmy. Mamy zmianę na stanowisku ministra spraw zagranicznych, więc może – tu patrzę…
No, może uda się wybrnąć z tego rysującego się jakoś
i niepotrzebnie przedłużającego się impasu w tej sprawie. Ja uważam, że w telewizji publicznej potrzebne
jest zupełnie nowe spojrzenie na sprawy i potrzeby
Polaków. Przecież zmieniły się już pokolenia, które są odbiorcami programów z kraju. Do pokolenia,
o którym myśleliśmy jeszcze dwadzieścia pięć lat
temu – czyli jakby jeszcze chwilę temu – a więc do
emigracji wojennej i powojennej dołączyło zupełnie
nowe pokolenie mające nowe potrzeby, nowe sposoby
używania mediów. Trzeba więc rzeczywiście przeprowadzić poważną debatę, na przykład w senackiej
komisji kultury, na temat tego, jakich programów
potrzebują Polacy, z różnych powodów rozsiani za
granicą, i na Wschodzie, i na Zachodzie, bliżej i dalej,
bo przecież także w Australii. To tyle, jeśli chodzi
o programy dla zagranicy.
Jeśli chodzi o treści religijne…
(Senator Jan Maria Jackowski: Chodzi jeszcze
o tę analizę, bo to nie zostało…)
Rzeczywiście taka analiza nie została zaplanowana. My działamy, niestety – z wyjątkiem bardzo
szczególnych działań, które czasem musimy podejmować – w taki sposób, że wszystkie analizy muszą
być najpierw zapisane w naszym budżecie. Ale jestem
przekonany, że w przyszłorocznym budżecie taka
analiza zostanie już umieszczona. Ja zadbam o to,
żeby przedstawić to w następnym sprawozdaniu, jeśli
do niego dojdzie, a mam nadzieję, że dojdzie. To, jeśli
chodzi o treści religijne.

Pani senator… Nie, pan senator Cioch powiedział
o spółkach, że jest ich osiemnaście. Tak naprawdę jest
ich nawet dziewiętnaście, bo jest siedemnaście rozgłośni regionalnych, są centralne radio i telewizja, więc
razem jest dziewiętnaście spółek. Rzeczywiście jest
to problem. Ja mogę powiedzieć, bo mam to w głowie,
akurat to liczyłem, jaka kwota jest wydawana na rady
programowe. W sumie we wszystkich tych mediach
to jest około 3 milionów zł rocznie. Czy to dużo, czy
mało, trudno powiedzieć. Ja tak naprawdę mówię
tylko o dietach, nie mówię o innych kosztach funkcjonowania. Nie wydaje się, że to jest bardzo dużo.
Ja bym chciał powiedzieć, że są, Panie Senatorze,
dwa różne punkty odniesienia dotyczące właśnie tej
struktury polskich mediów publicznych. Pierwszy
dotyczy rzeczywistości finansowej, czyli ekonomicznej i technologicznej. Bez wątpienia w wielu innych
krajach europejskich czasami jest w ogóle jedna organizacja radiowo-telewizyjna – niekiedy dwie organizacje – oczywiście podzielona wewnętrznie na
różnego rodzaju jednostki. A my się dopracowaliśmy
innego modelu, my mamy tych spółek dziewiętnaście. Muszę jednak panu powiedzieć, że jeszcze jakiś
czas temu byłem zwolennikiem dość radykalnego
połączenia tych spółek, ale zmieniłem zdanie po analizie i przyjrzeniu się działalności regionalnych spółek radiowych. To są szczególne instytucje kultury.
Rzeczywiście to trochę więcej kosztuje niż w sytuacji, gdyby to było wszystko razem, w jednym organizmie, ale to jest z kolei – i to jest ten drugi punkt
odniesienia – pewna wartość społeczna. Z punktu
widzenia Warszawy – no bo tutaj jest nasz urząd – jak
się człowiek temu nie przygląda uważanie, to wygląda to tak, że lepiej by było, gdyby to była jedna
centralnie zarządzana instytucja. Ale jak się wyjedzie
do bardzo ważnego ośrodka – każdy jest ważny, ale
jeden ma większe tradycje, jak na przykład Kraków,
a inny mniejsze tradycje kulturalne, jak, nie wiem,
na przykład Białystok, Kielce – to się zobaczy, że
w każdej z tych miejscowości radio regionalne jest
naprawdę bardzo ważną instytucją kultury. Myślę,
że trzeba, a nawet warto wziąć pod uwagę to, że
one powinny mieć pewien rodzaj samodzielności,
że one powinny być zakotwiczone tam, na miejscu.
My – znowuż trochę pochwalę się w imieniu kolegów
i swoim – doprowadziliśmy do tego, że we władzach
tych spółek regionalnych właściwie nie ma żadnych
spadochroniarzy. I w radach nadzorczych, i w zarządach… to wszystko są ludzie, którzy pochodzą
z danego terenu, tam osiadli, tam wrośnięci. Tak więc
to są instytucje kultury.
Ja bym na razie uporał się z innymi bolączkami:
finansowaniem mediów, pewnymi standardami obowiązującymi szczególnie w dużych mediach – mam
na myśli szczególnie telewizję, gdzie jest z tym kłopot, znowu wracamy do tego finansowania, bo to
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jest główny powód problemów – a kwestię łączenia
bym jednak zostawił. No ale to z kolei nie należy do
Krajowej Rady, która jest regulatorem, to jest kwestia
głębokiej debaty parlamentarnej nad tym, jak powinien wyglądać system mediów publicznych w Polsce.
No i wreszcie ten projekt czy nowe projekty prawa
medialnego, głównie związanego – bo o tym mówimy
– z finansowaniem mediów. Pan senator powiedział,
że obecnie to jest problem Platformy Obywatelskiej,
a potem może być to problem innych sił, które będą
rządziły krajem. Ja uważam, że to jest problem ustrojowy. To w ogóle zawsze jest problem wszystkich sił
politycznych. Oczywiście, że on bardziej obciąża siły
rządzące. Ale media publiczne to jest instytucja ustrojowa, ona nie jest związana tylko z… Dlatego zresztą
jest wyodrębniona, dlatego Krajowa Rada jest Krajową
Radą i w każdym kraju europejskim jest taki regulator,
który jest trochę odsuwany od bieżącej walki politycznej. Te sprawy muszą być odsunięte od bieżącej
walki, bo media, zwłaszcza media publiczne, to jest tak
naprawdę wspólny dorobek ustrojowy, tak naprawdę
dorobek kultury. Taki jest mój punkt widzenia…
A na pytanie dlaczego tej ustawy jeszcze nie
ma, nie mogę odpowiedzieć, bo na pewno nie znam
wszystkich przyczyn. O to trzeba by pytać przedstawicieli ministerstwa kultury, bo to oni tym procesem
zarządzają.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję
bardzo. I pan senator Skurkiewicz.)
Przepraszam bardzo, jeszcze słowo o cyfryzacji.
Bardzo przepraszam…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Jeszcze
odpowiedzi? Proszę bardzo.)
Bardzo przepraszam, ale na następnej kartce zanotowałem wypowiedź pana senatora, a ta kartka się
zawieruszyła…
Pytano o kary. Było dziewięć takich kar.
Zebraliśmy z tego tytułu 566,5 tysiąca zł. To wszystko
to są oczywiście wpływy do budżetu – żadna złotówka z tego nie wpływa do Krajowej Rady.
Jeśli chodzi o cyfryzację radia, to ten proces
posuwa się naprzód z niewielkimi zakłóceniami.
Oczywiście te zakłócenia nie były planowane, planowaliśmy postępy… To jest związane z kilkoma
bieżącymi trudnościami. Kwestia przeprowadzenia
przez media publiczne, przez Polskie Radio, które
jest tutaj podmiotem… Chodzi o przeprowadzenie
przetargów na kolejne obszary, na nadawanie programów cyfrowo. To związane jest z ustawą o zamówieniach publicznych i jej realizacją i tam są pewne
komplikacje. Tak że z niewielkim poślizgiem, ale…
Te obszary są coraz większe, są zgrupowane wokół
wielkich miast. Nie pamiętam dokładnie, ale z tego,
co wiem, to Szczecin niedawno doszedł…
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A jeśli chodzi o dodatkowe programy, to Polskie
Radio przygotowuje program dla dzieci – jesteśmy
w trakcie procedury wydawania ewentualnej koncesji dla Polskiego Radia na program dla dzieci. Trzy
oddziały, to znaczy trzy rozgłośnie… To nie są oddziały, ale samodzielne rozgłośnie regionalne. Będą
one nadawały swoje własne dodatkowe programy. Na
razie one nadają po jednym programie. To są rozgłośnie, z tego, co pamiętam, w Gorzowie, w Szczecinie
i we Wrocławiu. Chyba Kraków również… Tak że
ten proces trwa i posuwa się do przodu. Jest nieco
wolniejszy, niż wydawało się to mniej więcej rok
temu, ale konsekwentnie posuwa się do przodu. To
chyba były wszystkie pytania.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mogę, Panie
Marszałku?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Już, już… Pan senator Skurkiewicz, a później pan
senator Matusiewicz.
Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję.
Jeszcze w kontekście cyfryzacji… Jak rozumiem,
proces cyfryzacji dotyczy tylko rozgłośni Polskiego
Radia. Bo jeżeli chodzi o nadawców komercyjnych, to
on jest dopiero w planach. Tak? Chyba że się mylę…
A jeżeli tak, to proszę powiedzieć, na kiedy jest planowane zakończenie cyfryzacji radiofonii w Polsce.
Kwestia kolejna. Nawiązując do naszej dyskusji
sprzed roku czy nawet dwóch lat odnośnie do nowych
częstotliwości dla potencjalnych nadawców programu
radiowego… Pewnie pan minister sobie przypomina
dyskusję dotyczącą uwolnienia tych częstotliwości
przez UKE. Czy w tym zakresie coś się zmieniło
i Urząd Komunikacji Elektronicznej w jakiś sposób
uwalnia nowe częstotliwości, a państwo przeprowadzacie procedury związane z wyłonieniem nadawców na te nowe częstotliwości? Czy takie przypadki
w ogóle miały miejsce w roku 2013, a może i w roku
2014?
Kolejna kwestia to podział wpływów abonamentowych. Za każdym razem ta kwestia wraca. Kilka
lat temu, bodajże dwa lata temu było tak, że więcej
środków z tych wpływ abonamentowych trafiało do
radia, a nieco mniej do Telewizji Polskiej. W sprawozdaniu za rok 2013 widać, że znowu jest przekierowanie na telewizję – telewizja otrzymuje ponad
50%, prawie 55%, a pozostała kwota jest dla rozgłośni Polskiego Radia i spółek regionalnych. Czy nie
dostrzega pan potrzeby powrotu do tamtego sposobu
przekazywania środków, a więc przekazywania większych środków abonamentowych do Polskiego Radia

61. posiedzenie Senatu w dniu 24 września 2014 r.

52

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

(senator W. Skurkiewicz)
i do spółek regionalnych? Wydaje się, że radiofonia
publiczna boryka się z większymi problemami niż
telewizja publiczna. Jeśli pan minister byłby łaskaw,
to prosiłbym o przybliżenie planowanego podziału na
rok 2015, bo decyzja Krajowej Rady zapadła pewnie
do końca czerwca. Jak to państwo planujecie w roku
2015? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Matusiewicz. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie będzie dotyczyło
roku 2013, ponieważ w tymże roku miało miejsce zaniechanie czy zaniedbanie telewizji publicznej w zakresie zapewnienia transmisji z mistrzostw świata
w siatkówce mężczyzn. Jakie były przyczyny tego, że
w telewizji publicznej nie było tych transmisji? Czy
był to brak środków, czy nie można było się porozumieć z Polsatem? Wiadomo było, już chyba cztery lata
temu, że te mistrzostwa świata będą. Czy po prostu
nie liczyliście na sukces naszych siatkarzy i uważaliście, że wystarczy tylko to, że będzie w Polsacie?
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeśli chodzi o radio cyfrowe i nadawców komercyjnych, to jest tak, że nadawcy komercyjni mogą
wystąpić o przydział częstotliwości cyfrowej. Te częstotliwości przeznaczone na cyfrę leżą w UKE i można o to zadbać. Nadawcy cyfrowi nie chcą rozpocząć
tego procesu, co jest zrozumiałe, ponieważ wiedzą,
że przejściowo wiązałoby się to ze zwiększonymi
kosztami, bo musieliby nadawać w cyfrze i jeszcze
przez jakiś czas w analogu. To powodowałoby, że
chociaż nadawanie cyfrowe jest o wiele tańsze niż
nadawanie analogowe, to po zsumowaniu kosztów
obu sposobów nadawania będzie drożej, to wiadomo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A czy jest jakiś
ostateczny termin?)
Nie ma, bo nie ma ustawy. Tak naprawdę wygląda
to tak, że obecny stan prawny pozwala na to, żeby
przeznaczyć częstotliwości na nadawanie cyfrowe,

specjalne częstotliwości. Jest przecież podjęta decyzja formalno-prawna i te częstotliwości mogą być
wykorzystywane na nadawanie cyfrowe, ale nie ma
specjalnej ustawy. Powstała ustawa, zresztą też z rozmaitych powodów dość późno uchwalona, dotycząca
cyfryzacji telewizji i wyznaczająca termin zakończenia tego tak zwanego multicastu, tymczasem w przypadku radia tego nie ma. Wydaje się, że taka ustawa
powinna powstać.
My zresztą piszemy w sprawozdaniu o tym, że
liczymy na to jako Krajowa Rada, jako regulator może
nie w tej chwili, ale w ciągu najbliższych dwóch lat.
Założyliśmy – i myślę, że dotrzymamy tego terminu
– że do 2016 r. przedstawimy agendom państwowym,
przede wszystkim rządowi, nasz raport dotyczący
wdrażania radiofonii cyfrowej w Polsce na tle tych
procesów, które w tej chwili dzieją się w Europie.
One dzieją się, one są nieuchronne. W całej Europie
jest coraz większa liczba odbiorników do odbioru
radia cyfrowego i coraz więcej nadawców, również
komercyjnych, w różnych krajach decyduje się wejść
w tę sferę nadawania. A u nas nie ma ustawy, która
by ten proces bardzo uporządkowała.
Prowadzenie tego procesu jest oczywiście możliwe i bez tej ustawy, tylko – tak jak mówię – wtedy opiera się to na czystych działaniach rynkowych
i nadawcy komercyjni podejmują takie działania na
podstawie własnego rachunku ekonomicznego. Radio
publiczne ma swoje dobre powody, żeby w ten proces
wejść. To jest chociażby to, że niektóre programy radia publicznego wbrew ustawie, takie programy, jak
bardzo wartościowy Program II, oferujący wysoką
kulturę, mają bardzo nikły zakres nadawania. Tak że
nam bardzo zależy na tym, żeby nadawcy komercyjni
w to weszli i wiemy, że oni wcześniej czy później ten
proces rozpoczną.
Jeśli chodzi o liczbę koncesji, to – tak jak już
wspominałem – liczba koncesji analogowych na nadawanie radiowe, mówię w szczególności o radiowym,
bo nadawanie telewizyjne jest pod baczną obserwacją
wszystkich i wszyscy o tym wiemy, też jest na wyczerpaniu. Stąd jest to jeden z bardzo silnych imperatywów przejścia na nadawanie cyfrowe w radiu.
Możliwości tworzenia nowych programów w zakresie
ultrakrótkim, FM właśnie się wyczerpały. W naszym
sprawozdaniu są liczby, które świadczą o tym, że…
Przytaczałem je, mówiąc o tym, że w niektórych
miejscowościach przyznajemy koncesje lokalne, ale
to jest, jak można powiedzieć, resztówka.
Jeśli chodzi o to, jakie częstotliwości… Informacje
o wszystkich wolnych, uwolnionych przez UKE częstotliwościach są dostępne na naszych stronach internetowych. One często pozostają niewykorzystane,
dopóki któryś z nadawców nie zażyczy sobie wejść
na dany obszar nadawania. Wtedy Krajowa Rada
jest zobligowana przeprowadzić konkurs i zawsze
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tak robi. Zdarza się tak, że do danej częstotliwości
startuje kilka podmiotów, i tak, że startuje tylko ten
jeden podmiot, który spowodował potrzebę organizowania konkursu. Wtedy oczywiście to on otrzymuje
przydział. W każdym razie to już jest końcówka tak
naprawdę możliwości wykorzystania widma w klasyczny sposób, czyli w zakresie FM.
Trzecie pytanie pana senatora dotyczyło abonamentu radiowego i telewizyjnego. Chciałbym króciusieńko powiedzieć o tym, jaki jest mechanizm
przyznawania… W tej chwili Krajowa Rada przyznaje abonament już nie na podstawie oczekiwań
instytucjonalnych dziewiętnastu nadawców, tak
jak de facto było do roku 2011 – zmiana ustawowa, która pozwoliła nam zmienić ten mechanizm,
nastąpiła w 2010 r. – tylko na podstawie… Teraz
przyznajemy go przede wszystkim na podstawie
rzetelnej oceny oferty programowej nadawców.
Poza tym oczywiście kierujemy się pewnymi podstawowymi potrzebami nadawców tak, żeby mieli
oni szansę funkcjonować. Stąd te wszystkie dane
wskaźnikowe, które istnieją i którymi posłużył
się pan senator, zadając to pytanie, są niejako wynikowe: najpierw patrzymy, jakie są możliwości
i jaka jest oferta programowa różnych nadawców,
a dopiero potem zmieniamy to na wskaźniki, żeby
te liczby zobiektywizować.
Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że jeśli chodzi o podział między radiem
i telewizją… On jest spowodowany słusznym przeświadczeniem o tym, że telewizja publiczna jako
wielki organizm funkcjonujący na bardzo głębokim
– bardzo głębokim to może przesada, ale zdecydowane głębszym niż w przypadku radia – rynku
reklamy w trudnej sytuacji łatwiej sobie poradzi.
I rzeczywiście, jak popatrzy się na te, nie wiem,
dwadzieścia, dwadzieścia parę lat funkcjonowania
opłaty abonamentowej w obecnym kształcie, to widać, jak te proporcje się zmieniały na niekorzyść
telewizji publicznej, bo ona sobie dobrze radziła
na rynku reklamy. Teraz radzi sobie trochę gorzej,
bo ten rynek jest po prostu trudniejszy, jest na nim
więcej podmiotów, ale jeszcze sobie radzi. Telewizja
ma większe możliwości zdobywania dodatkowych
środków niż radio. Radio publiczne ma te możliwości zdecydowanie mniejsze; rynek reklamy jest
mniejszy, a już rynki lokalne – może z wyjątkiem
lokalnego rynku poznańskiego czy krakowskiego –
są bardzo ubogie, więc radia mogą zarobić bardzo
nieduże pieniądze z reklam. I tym się kierujemy,
przyznając abonament.
Jest jeszcze jeden element. Nasza analiza, mówiąc w skrócie, standingu finansowego wskazuje,
że rozgłośnie regionalne radziły sobie zupełnie nie-

53

źle: są to nieduże, ale sprawne organizmy. Łatwiej
było im dokonać pewnej restrukturyzacji i zmniejszyć poziom zatrudnienia… Oczywiście zmniejszanie poziomu zatrudnienia to nie jest panaceum,
ale czasami się przydaje. Wiemy, że w przeciwieństwie do telewizji publicznej, która przez ostatnie
lata miała ujemny wynik finansowy, rozgłośnie
regionalne nieźle sobie radzą i w związku z tym
rzeczywiście w bieżącym roku dostały stosunkowo mniej pieniędzy. Nie było zagrożenia, że ich
podstawowe funkcje… Na przyszły rok dostaną
nieco więcej pieniędzy, ale, jak wspomniałem, te
inwestycje, które nam przedłożyły jako niezbędne,
muszą zrealizować z własnych środków, bo olbrzymia większość rozgłośni posiada kapitał zapasowy
dość znacznej wysokości. Tak że dobrze jest pamiętać o tym, że… Wszyscy powtarzamy prawdziwe
zdanie, prawdziwe twierdzenie, że media publiczne
zasługują na lepsze finansowanie. Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o telewizji publicznej,
a radiofonia w tej chwili jest finansowana na poziomie wystarczającym – nie mówię, że dobrym,
ale wystarczającym. To tyle.
Jeśli chodzi o pytanie o siatkówkę… Odniosłem
wrażenie, Panie Senatorze, że traktuje mnie pan jako
przedstawiciela telewizji publicznej. Ja nie jestem
przedstawicielem telewizji publicznej, byłem kiedyś,
w dawnych dobrych czasach, ale teraz jestem urzędnikiem państwowym, co bardzo sobie cenię.
(Senator Dorota Czudowska: To już nie są dobre
czasy.)
Proszę?
(Senator Dorota Czudowska: To już nie są dobre
czasy.)
No, dla telewizji to są na pewno trudne czasy, na
pewno trudniejsze niż dziesięć lat temu. W każdym
razie, jeśli chodzi o siatkówkę, to mogę powiedzieć
to, co z grubsza wszyscy wiemy. To jest rynek, który
dotychczas był nieuregulowany, dopiero w tej chwili go regulujemy, ale to też nie jest stuprocentowa
regulacja. W przyszłości ona będzie zabezpieczała
te podstawowe imprezy i będą one nadawane w kanałach otwartych. A zapisu o mistrzostwach świata
w piłce siatkowej nie było w żadnej ustawie, w związku z tym jeszcze w roku 2008 prawa do transmisji
zakupił Polsat, na zasadzie wolnego obrotu. On miał
prawo to zrobić jako podmiot legalnie funkcjonujący
na polskim rynku, jeden z najsilniejszych nadawców
w Polsce, i miał prawo zrobić z tą imprezą to, co
uznał za właściwe i za stosowne ze swojego punktu
widzenia. Ja tego nie pochwalam, bo uważam, że taka
impreza jak mistrzostwa świata w piłce siatkowej,
w której od dawna odnosimy duże sukcesy, powinna
być powszechnie dostępna. I tak uważa olbrzymia
większość Polaków. Ale to jest wybór właścicieli
Polsatu i tutaj telewizja publiczna właściwie nic nie
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miała do powiedzenia. Ona dostała propozycję kilka,
chyba sześć tygodni przed rozpoczęciem mistrzostw,
żeby odkupić te prawa, ale jak wszyscy dobrze wiemy
– przecież znamy reguły tego rynku – w sześć tygodni
nie można, powiem kolokwialnie, zmontować żadnego dobrego finansowania, nie można tak naprawdę
nawet postarać się o reklamodawców, o których trzeba
się starać, ani nie można szukać innych sposobów
rynkowego dofinansowania, a to była wielka kwota.
To była decyzja handlowa suwerennego podmiotu,
jakim jest Polsat. On podjął taką, a nie inną decyzję,
większości z nas ona się nie podobała, ale na tym
musimy poprzestać. Od dwudziestu pięciu lat, Panie
Senatorze, żyjemy w wolnym kraju.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, po raz kolejny przejrzałem sprawozdanie i przyznam się, że niestety nie mogę znaleźć informacji na temat nowych częstotliwości, jeżeli
chodzi o radio, nawet częstotliwości stricte lokalnych,
co do których odbyły się postępowania…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: One są na stronie, Panie
Senatorze, nie w sprawozdaniu, tylko na stronie internetowej.)
Tak, tak, w sprawozdaniu ich nie ma, w sprawozdaniu są informacje o rozszerzeniu koncesji itd. Ja
zapytam wprost: czy w 2013 r. UKE przekazało częstotliwości i ile tych częstotliwości przekazało do
zagospodarowania przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji i przekazania nowym nadawcom zupełnie
nowych częstotliwości.
I jeszcze jedna kwestia, która wydaje się szczególnie ważna. Mam tutaj na myśli kwestię cyfryzacji
i muksów. Czy rzeczywiście jest tak, że cały kraj jest
już objęty – a powinno tak być – zasięgiem telewizji
cyfrowej, szczególnie jeżeli chodzi o mux bodajże…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ósmy.)
Ale i ten, na którym są programy telewizji publicznej.
I ostatnie pytanie, w kwestii finansowania. Pan
minister nie wskazał – to nie jest przedmiotem
sprawozdania, nie ma zresztą obowiązku… Chodzi
o rok 2015, o podział środków na przyszły rok, jakiego dokonała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Wiadomo, że ten podział jest stały: telewizja – tyle,
radio – tyle. Czy może się mylę?

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Nie, nie, on nie jest stały. Tak jak powiedziałem, myśmy podjęli rzeczywiście decyzje co do
sum i procentów, ale ja ich nie pamiętam dokładnie.
Wspomniałem o tym. Chętnie dostarczę natychmiast
panu senatorowi ten dokument, bo to jest uchwała
ogólnie dostępna. Powiedziałem tylko o tym, że nadal utrzymujemy stosunkowo wysokie finansowanie
telewizji publicznej, ale radio – zarówno tak zwane
duże radio, jak i małe rozgłośnie – będzie finansowane
w większym stopniu niż w tym roku. Podkreślam:
w większym stopniu. Z tego, co wiem – a wiem, bo
prowadzimy rozmowy z nadawcami – wynika, że te
kwoty są dla rozgłośni radiowych satysfakcjonujące.
Dokładnych proporcji ani kwot jednak nie pamiętam.
Dostarczymy tę uchwałę, ona jest już od trzech miesięcy, tak że…
I druga sprawa: zasięg… Tak?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pytanie…
Proszę bardzo, Panie Ministrze.)
Była sprawa zasięgu, więc krótko pytanie o zasięg
mux. Otóż ten zasięg jest na poziomie wymaganym
przez ustawę. Tak jest. To jest powyżej 95%, zdecydowanie, jeśli chodzi o mux telewizji publicznej. Ale są
regiony, które skarżą się na to, że ten sygnał nie dociera do nich dobrze. I rzeczywiście z tym jest taka ciągła
praca. Znamy takie regiony, szczególnie podgórskie,
gdzie zawsze był problem z właściwym sygnałem.
Tam poszły zresztą dość znaczne środki przekazane
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji telewizji publicznej na tak zwane doświetlenia, czyli
montowanie specjalnych urządzeń, one się nazywają
gapfillery, to takie małe nadajniki, które mają zapełnić białe plamy w nadawaniu. Ale okazało się po
wdrożeniu cyfryzacji, że w niektórych miejscach ten
sygnał nie jest wystarczająco dobry. I to, jak wiem,
cały czas ulega zmianom. Na przykład zbyt grube
ściany budynków powodują, że na zewnątrz odbiór
jest bardzo dobry – jak badano odbiór na zewnątrz
z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów
UKE, które jeździły z takimi antenami, to wszystko
było okej – a w mieszkaniach wcale nie jest okej. To
jest po prostu taka ciągła praca na poziomie technicznym. Ale te wskaźniki ustawowe, powtórzę jeszcze
raz, zostały zachowane.
Czy jeszcze coś?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie. Chciałbym
tylko prosić… Jak rozumiem, są współpracownicy,
więc jeżeli mógłbym otrzymać taką informację, ile
było do zagospodarowania tych częstotliwości przekazanych przez UKE, to byłbym wdzięczny.)
Nie ma żadnego problemu, Panie Senatorze, szybko pan ją dostanie.
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Tak że to będzie…)
Dobrze, ja już zapisuję, a później jeszcze tę formułkę wypowiem.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam takie oto pytanie.
Jakiś czas temu minister Zdrojewski, jeszcze jako
minister kultury i dziedzictwa narodowego, miał
opracować projekt ustawy, która regulowałaby kwestie abonamentowe. Odbyła się dyskusja, on został
zobowiązany przez prezesa Rady Ministrów Donalda
Tuska do opracowania tej ustawy. Proszę powiedzieć,
dlatego że państwo pewnie to monitorujecie: w jakiej
fazie są te prace? Bo jakoś tutaj do nas, do Senatu, nic
takiego nie dotarło i po prostu nic o tym nie wiemy.
Tak że jakby pan mógł powiedzieć, jakie były ostatecznie założenia tej ustawy…
I drugie pytanie. Jeżeli chodzi o zasięg mux, to
jest to problem nie tylko terenów górskich, lecz także
nadmorskich. Bo tam z kolei, jak wiatr wieje i gałęzie
zasłaniają… Ja nie żartuję, to po prostu tak jest. Przy
dużym wietrze tak na przykład jest. I czy Krajowa
Rada w jakiś sposób monitoruje ten problem? Ja
wiem, że to nie wasza działka. Po prostu pytam, czy
monitorujecie ten problem i czy będą jakieś działania,
żeby nie było tego typu zjawisk. Bo jest to dość denerwujące. Na przykład w województwie pomorskim
to zjawisko występuje dość często, i to na sporych
obszarach, a tam pogoda jesienią i zimą jest, jaka
jest po prostu, i wtedy obraz jest nie do oglądania.
Następuje taka cyfrowa destrukcja obrazu, co jest
wyjątkowo irytujące.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Takie jakby kwadraciki się
pojawiają.)
Tak jest.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: No, to bardzo przykre zjawisko rzeczywiście.)
Tak.
Tak że takie dwa pytania. Dziękuję.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeśli chodzi o ustawę, to do mnie też doszły
takie wiadomości, że minister Zdrojewski został
poproszony przez premiera Tuska o to, żeby prowadzić tę ustawę. Też o tym słyszałem. Z tego,
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co wiem, wynika, że te prace zostały wdrożone, nawet na poziomie eksperckim im towarzyszyliśmy. O ile wiem, również zmiany rządowe
spowodowały, że jest pewne opóźnienie w tych
sprawach. No, ale nie chciałbym się tutaj tłumaczyć, bo nie jesteśmy gospodarzem. Nam bardzo
zależy, żeby ten projekt szybko przeprowadzić.
On jest niesłychanie potrzebny. Ja powiem więcej
– on jest potrzebny nie tylko telewizji publicznej
czy radiu publicznemu, w mniejszym stopniu, on
jest potrzebny dla zdrowia całości tego, jak się
mówi, rynku mediów, ale to coś więcej niż tylko
rynek. Dla całej sfery medialnej w Polsce jest to
niezbędne. Media publiczne odgrywają zupełnie
inną rolę niż media komercyjne, one jako jedyne
pełnią funkcję usługi powszechnej. I tak to powinno być traktowane. Nadawcy komercyjni zaspokajają te potrzeby, których zaspokajanie się opłaca.
To jest zresztą bardzo dużo. Ja w żadnej mierze
nie chcę krytykować nadawców komercyjnych,
którzy ciężko pracują i też mają pewną wrażliwość
społeczną. Spodziewaliśmy się na przykład, że
wdrażanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych przyjdzie z dużą trudnością, bo to wiąże
się z kosztami – na przykład audiodeskrypcja,
napisy na ekranie, to wszystko wiąże się z dużymi
kosztami – a okazuje się, że nadawcy komercyjni podeszli do tego naprawdę z wielkim sercem,
rozumiejąc potrzebę takich działań, działań, które, wydawałoby się, z powodów komercyjnych
nie są opłacalne, bo nie są, ale jednak ta wrażliwość w nadawcach komercyjnych jest. Niemniej
jednak nadawcy publiczni wykonują taką usługę
powszechną i powinni być traktowani inaczej.
Powinni dbać o rozwój społeczny, o tożsamość
narodową, o tolerancję.
Tak że my w Krajowej Radzie absolutnie jesteśmy
zwolennikami nowej ustawy o finansowaniu mediów
publicznych. Jak się ukształtuje nowy rząd, to na
pewno będzie dobre pytanie do osób zajmujących
się kulturą i mediami w rządzie.
Jeśli chodzi o to drugie pytanie, dotyczące sygnału
i niedoskonałości sygnału telewizyjnego, to rzeczywiście jest to w mniejszym stopniu zobowiązanie
ustawowe Krajowej Rady. UKE nad tym panuje. My
oczywiście dostajemy sygnały krytyczne, bo ludzie,
którym się pojawiają takie kwadraciki w telewizorze,
się denerwują. Jak u mnie w telewizorze się pojawiają
kwadraciki – bo też się czasami pojawiają – to też
się denerwuję, więc bardzo dobrze rozumiem tych
ludzi. Staramy się na to reagować. Niemniej muszę
powiedzieć, że to jest ciągły proces, zawsze gdzieś
będą jakieś niedoskonałości w nadawaniu, również
cyfrowym, które jest zdecydowanie lepsze niż analogowe. Nadawcy, przede wszystkim nadawca publiczny, telewizja publiczna, przy pomocy Urzędu
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Komunikacji Elektronicznej i przedsiębiorstwa, które
obsługuje technicznie telewizję, czyli EmiTela, powinni reagować. Z tego, co wiem, wynika, że reagują
dobrze. To są dobre przedsiębiorstwa.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:
Tak, rzeczywiście, wiem, że była udzielona odpowiedź. Pilne obowiązki związane z posiedzeniem
Rady Ochrony Pracy spowodowały… Pojawiło się
pytanie od lat stawiane przez Radę Ochrony Pracy:
dlaczego w ramach misji publicznej sprawa bezpieczeństwa i prawa pracy nie jest poruszana? Ja bym to
bardzo skrócił: dlaczego z okazji Międzynarodowego
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy telewizja
publiczna nie mogłaby chociaż półpłatnie wyemitować jakiegoś związanego z tym programu? To jest
pierwsze pytanie. Nie musi pan, Panie Prezesie, odpowiadać teraz, możemy porozmawiać później.
I drugie pytanie, moim zdaniem ważniejsze, bo
bardziej uniwersalne. Od lat zresztą postuluję sprawę
dubbingu filmów, widowisk teatralnych czy nawet
spotkań z politykami z innych państw, postuluję, żeby
były dubbingowane bądź… no, różne formy wyrazu.
Jak wiemy, miarą otwartości mediów jest właśnie
sprawa tego, czy tłumaczenie będzie czytał lektor,
czy będą napisy – skądinąd, jak się okazuje, pożyteczne, bo służą nauce języka obcego. Ale, tak czy
inaczej, dubbing jest takim jakby wskaźnikiem cywilizacji telewizyjnej, który, jak powtarzam, poszerza
możliwości adaptacyjne co do różnych programów
zagranicznych, przede wszystkim filmów i widowisk
teatralnych.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, proszę bardzo…
A, jeszcze tylko dodam, Panie Senatorze… Proszę
nie zadawać panu przewodniczącemu pytań, na które
odpowiedzi oczekuje pan poza salą. My zadajemy
takie pytania, na które można tutaj…
(Senator Jan Rulewski: A na piśmie…)
Na piśmie? Bo pan powiedział „poza”… Ma być
na piśmie?
(Senator Jan Rulewski: A przepraszam, to ja źle
rozumiałem.)
Ja zrozumiałem, że poza… Na piśmie, tak?
Dobrze…

(Senator Jan Rulewski: Ja źle zrozumiałem… Moja
intencja była taka, że jeśli pan przewodniczący nie
może…)
Tak, Panie Przewodniczący? Rozumiemy, że na
piśmie? Bo ja zrozumiałem troszeczkę inaczej.
(Senator Jan Rulewski: Chodziło o to, że jeśli pan
przewodniczący nie może odpowiedzieć natychmiast,
to ja poproszę o odpowiedź na piśmie.)
Aha. No to zobaczymy, jak pan przewodniczący
na to odpowie.
Bardzo proszę. Przepraszam.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
To pierwsze pytanie dotyczy pewnych treści wartościowych pod względem społecznym, dotyczących
wypadków przy pracy i…
(Senator Jan Rulewski: I bezpieczeństwa.)
…i bezpieczeństwa pracy. To jest bez wątpienia
bardzo ważna sfera, ale niestety jej załatwienie jest
poza moimi możliwościami, ponieważ ja nie reprezentuję na tej sali bezpośrednio Telewizji Polskiej
– już zresztą tłumaczyłem się z tego – i my nie możemy narzucać telewizji publicznej poszczególnych
tematów, a tym bardziej audycji. Mogę się jednak
zobowiązać – i to tutaj, na tej sali, nie poza salą –
że porozmawiam o tej przedstawionej tu ważnej
kwestii, bo ja osobiście cenię taką służbę społeczną
dotyczącą problemów społecznych, które się pojawiają. Wiemy, jak dużo uwagi wszyscy nadawcy
telewizyjni poświęcają ostatnio problemowi wypadków drogowych, w szczególności telewizja publiczna, ale nie tylko. Wypadki przy pracy są sferą
może nie do końca zaniedbaną, bo ja sam pamiętam
kilka audycji na ten temat, ale mogę tu powiedzieć,
że w ramach rozmów roboczych przekażę informację o trosce pana senatora zarządowi telewizji, by
zwrócono tam uwagę na tę sferę. Tyle mogę zrobić.
Tak że dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o dubbing, to – odpowiem jak najkrócej się da – tak naprawdę jest tu kwestia pewnej
tradycji. Ja pamiętam z „lepszych czasów”, kiedy
to pracowałem w telewizji, że wtedy też był taki
pomysł, by zlikwidować lektora – czyli jednogłosówkę, jak to się czasami mówi – i wprowadzić
dubbing; zresztą dubbing czasami był stosowany,
najczęściej oczywiście w filmach dla dzieci. Ale
proszę sobie wyobrazić, że były w tej sprawie wielkie protesty ze strony widzów, bo widzowie przyzwyczaili się do tej jednogłosówki i naprawdę nie
chcieli zmiany. Przykładowo starsi widzowie nie
chcą napisów, bo ich nie widzą. Ludzie nie chcą też,
żeby aktorzy podkładali po polsku głosy aktorów
zagranicznych, mówią: wolimy słuchać natural-
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nych głosów aktorów amerykańskich, francuskich
i innych.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale jest też
problem niesłyszących, którzy także z dubbingu nie
mogą korzystać. Muszą być napisy…)
Ale do tego nie są napisy, jest audiodeskrypcja.
Tak, do tego jest audiodeskrypcja.
A proszę sobie wyobrazić, Panie Senatorze, że na
przykład w Rosji – ja zawsze przytaczam ten przykład
– jest inny zwyczaj, tam jest dwugłosówka: wszystkie
wypowiedzi męskie czyta mężczyzna, a wszystkie
wypowiedzi kobiece czyta kobieta. I to strasznie razi,
jak się tego słucha. No ale my jesteśmy do tej jednogłosówki przyzwyczajeni i jak lektor jest dobry, to
nam to odpowiada. To tyle.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie
Przewodniczący. Czyli nie będzie pisemnej odpowiedzi, jak rozumiem. Tak?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Nie będzie.)
Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dwa pytania. Jedno dotyczy owoców realizacji
ustawy o języku polskim. Bo jeżeli ktoś śledzi programy telewizyjne, szczególnie muzyczne, to chyba
dostrzega znaczne zubożenie treści wyrażanych w języku polskim. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ma w obowiązku tę kwestię monitorować, ale czy dostrzega w tym przypadku jakiś problem, na przykład
chociażby takich stacji jak Eska TV itp.?
Druga kwestia. Czy Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji dostrzega problem swoistej koncentracji rynku radiowego, i do tego komercyjnego? Bo
nawet przy okazji zmian programowych, rozszerzeń koncesji itd. widać, że w dalszym ciągu ma
miejsce koncentracja tego rynku wokół głównych
sieci – Radia Eska, Zet, RMF – a w związku z tym
następuje również swoiste zubożenie oferty radiowej
dla odbiorcy. Czy w tym zakresie Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji ma jakiś pomysł, żeby ta oferta była o wiele szersza niż tylko kilka tych rozgłośni radiowych, które są zsieciowane, i wiadomo, że
wszędzie jest to samo?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
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Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeśli chodzi o polskie piosenki, to jakiś czas temu
sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Nastąpiła zmiana w ustawie o radiofonii i telewizji, która nakazuje
nadawcom, w szczególności radiowym, nadawanie
polskich piosenek w tym czasie, kiedy ludzie normalnie słuchają radia. A dawniej było tak, że realizacja
wszystkich zobowiązań ustawowych dotyczących
polskiej twórczości i polskiej piosenki była spychana
na pory głęboko nocne. Jeśli chodzi o programy telewizyjne, to właściwie są nadawane dwa takie polskie
programy; mówię tu o multipleksie, bo w telewizji
satelitarnej czy kablowej bywa ich zdecydowanie
więcej. Szczerze mówiąc, nie analizowaliśmy tego
problemu aż tak bardzo. Dostrzegamy chociażby, że
istnieje taki kanał muzyczny, który nazywa się Polo
TV, gdzie króluje polska twórczość piosenkarska…
(Głos z sali: Ale ten drugi kanał…)
Ten drugi… Nie posiadam tu wiedzy, mówiąc
szczerze. Ja osobiście tego nie oglądam. Ale skoro pan
senator zauważył, że jest tam mało polskiej twórczości, to sprawdzimy, czy wypełniają normy ustawowe.
I mówię to zupełnie poważnie, wiedząc, że słyszą to
koleżanki i koledzy z biura. Tak że sprawdzimy, jak to
wygląda. Rozumiem, że chodzi o ten drugi program,
czyli o Eskę. Jasne.
Jeśli chodzi o koncentrację… Tak, my dostrzegamy koncentrację nadawców telewizyjnych…
(Głos z sali: Radiowych.)
Radiowych, tak. I nie tylko dostrzegamy, ale też
robimy różne rzeczy. Niestety jest tak, że nie mamy
bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje na rynku – to już wynika z interpretacji prawa medialnego
przez liczne sądy. Jeśli ktoś dostał koncesję, to właściwie może z tą koncesją robić wszystko, pod jednym
warunkiem, takim, żeby nie pozbył się tak zwanej
dominującej roli, jeśli chodzi o redagowanie. To, jak
wiemy, jest kryterium, które można i trzeba badać, ale
bardzo trudne jest do udowodnienia to, że ktoś utracił
kontrolę redakcyjną, a jedynie wówczas my możemy
podjąć radykalne środki. Sądy powiedziały, że jak
ktoś dostał koncesję, to z tą koncesją może coś robić.
No i robione jest to, o czym pan senator powiedział,
czyli silniejsze podmioty przechwytują na różne sposoby podmioty lokalne i regionalne. My to widzimy.
Co my robimy? W projekcie ustawy, który w tej
chwili trafił już do rządu, są dwie kategorie nadawców, które my tam, w cudzysłowie, utworzyliśmy,
nadawców, których chcielibyśmy wspomagać. Jedna
kategoria to jest tak zwany nadawca środowiskowy,
a druga to tak zwany nadawca lokalny. Chcielibyśmy,
aby ci mali nadawcy, którzy rzeczywiście mają problemy ekonomiczne… No, gdyby ich nie mieli, to
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nie zawieraliby takich umów z większymi nadawcami, które oddają program, uniformizują go, już
nie wchodząc głębiej. A więc chcemy dopuścić takich niedużych nadawców, na pewnych określonych
prawach, do rynku reklamy, to znaczy umożliwić
im korzystanie w pewnym zakresie z reklam, pod
warunkiem oczywiście, że pieniądze z tego będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania i rozwoju tej rozgłośni. Tym ci nadawcy
środowiskowi i nadawcy lokalni mają się różnić od
nadawców komercyjnych, że nie będą mogli przeznaczać tych kwot na zyski, na inne rodzaje działalności, tylko będą musieli je przeznaczać właśnie na
działanie tego radia. Oczywiście tym, co znajduje
się w centrum naszej uwagi, jest dostępność pasma
nadawania. A więc bez cyfryzacji to się nie powiedzie, bo te częstotliwości, które są i które są dostępne
na naszych stronach… Właściwie nie ma innych częstotliwości, wszystkie częstotliwości wolne w paśmie
radiodyfuzji ma Krajowa Rada. Czasami oczywiście
zdarza się tak – i o tym mówiłem – że, jak się wydaje,
gdzieś tej częstotliwości lokalnej nie ma, ale wtedy
nadawca występuje do UKE o to, żeby rozpoznał sytuację i ustalił, czy rzeczywiście na danym obszarze
nie zmieści się małe lokalne radio, i ta częstotliwość
czasami się znajduje. Jednak nie ma czegoś takiego,
że istnieje jakiś zbiór częstotliwości, które są wolne
i które są gdzieś ukrywane. Nie, tak się nie dzieje.
A więc jeśli chodzi o nadawców lokalnych i środowiskowych, to my bardzo chcemy, żeby ten tak zwany
trzeci sektor radiowy, sektor społeczny, się rozwijał.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo… A nie, jeszcze są pytania.
Widzę podniesioną rękę pana senatora
Jackowskiego.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, jaki jest stosunek nadawców komercyjnych do procesu cyfryzacji radia.
Z tego, co wiem…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, przepraszam… Słychać prowadzoną
przez państwa rozmowę, a nie pana Jackowskiego.
Przepraszam. Bardzo proszę.)
Powtórzę: jaki jest stosunek radiowych nadawców
komercyjnych do procesu cyfryzacji nadawania programów radiowych? Bo z tego, co wiem, nadawcy
komercyjni, mówiąc delikatnie, nie spieszą się z tym

procesem. Jeżeli nadawca publiczny, jakim jest Polskie
Radio, ten proces będzie wdrażał, to w sumie będzie
to robił na koszt obywatela, dlatego że w 80% czy
ponad 80% jest utrzymywany z abonamentu, a więc
ze środków publicznych. Czy w ocenie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jest sens przyspieszać
ten proces, skoro biorąc pod uwagę dotychczasową
technologię, przede wszystkim na tym wysokim UKF,
sytuacja jest zadowalająca? Czy drogi proces cyfryzacji jest pożądany? Jaka jest ocena Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w tym zakresie? Z tym związane są kolejne wyzwania, również dla odbiorców: inne
odbiorniki radiowe, inny sposób odbioru itd. Jest to
kolejny skok technologiczny, który finalnie odbije się
na odbiorcy, a odbiorca, jak na razie, jest zadowolony
– mówię o poziomie technicznym – z tego sposobu
nadawania, jaki jest obecnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Panie Senatorze, częściowo już odpowiadałem na
to pytanie, kiedy udzielałem odpowiedzi na pytanie
zadane przez innego pana senatora, ale chętnie jeszcze raz się do tej kwestii ustosunkuję, bo ona jest
rzeczywiście ważna.
To jest jedna z kluczowych kwestii, która w tej
chwili stoi przed mediami. Z jednej strony mamy
nieuchronną zmianę, jaką jest przejście radia z analogu na cyfrę, co uwalnia nowe możliwości nadawania. Przed chwilą była mowa o tym, że właściwie
to widmo częstotliwości jest już wyczerpane. Jeśli
chcemy uruchomić nowych nadawców, zwiększyć
pożądany przecież pluralizm opinii w eterze, to możemy zrobić to tylko w ten sposób, że przejdziemy
na nadawanie cyfrowe. Więcej, prowadzimy ciągłe
badania nad tym, co się dzieje w Europie. Dostajemy
informacje od organizacji, do której od niedawna
należymy, grupującej właśnie rozmaite podmioty
z wielu krajów Europy i świata nadające w systemie
DAB i DAB+. Muszę powiedzieć, że ten proces zachodzi nieuchronnie; on przebiega różnie w różnych
krajach, ale jest nieuchronny. I widzimy również, że
radio w tych krajach, gdzie nie wdrożono procesu
cyfryzacji radia, jest słuchane coraz mniej, zanika,
zanika generalnie na rzecz internetu, a internet nie
jest właściwą odpowiedzią na te wyzwania, które
stoją przed radiem. Internet posiada swoje ograniczenia, ale przede wszystkim internet to jest platforma, za którą wszyscy muszą płacić, za dostęp do
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internetu po prostu się płaci. Jedyne radio, które jest
radiem bezpłatnym w ramach abonamentu, który
powinien być płacony, no i ewentualnie jeśli chodzi
o nadawców komercyjnych, w ramach rynku reklamy – ale to nie obciąża bezpośrednio odbiorców – to
jest radio broadcastowe, cyfrowe radio broadcastowe.
Polskie Radio to przeanalizowało, wzięło pod uwagę
stanowisko EBU, czyli organizacji grupującej głównie nadawców publicznych z całej Europy i szerzej,
a następnie zwróciło się do nas z prośbą, żeby mogło
wejść w ten proces. No to był normalny, formalny
proces. Myśmy się na to zgodzili po analizie, tak jak
mówię, sytuacji w innych krajach Europy. Najdłużej
trwa oczywiście cyfryzacja Wielkiej Brytanii. Ten
proces pochłonął wielkie kwoty, ale oni rozpoczęli
ten proces wiele, wiele lat temu, być może ich bardziej na to stać. W każdym razie w tej chwili już nie
ma wątpliwości, jaki to powinien być tak naprawdę
format – generalnie wszyscy zgadzają się z tym, że
to powinien być DAB+ i oczywiście wprowadzenie
tego wymaga pewnych nakładów. Tylko jest pytanie:
czy to są źle zainwestowane pieniądze? Jeśli nie rozpoczniemy tego procesu, to zawsze będziemy w nim
zapóźnieni. Stanowisko Krajowej Rady jest takie:
powinniśmy w ten proces wejść, zasygnalizować rynkowi, że w nim jesteśmy i że go będziemy rozwijali,
bo takie jest nasze głębokie przeświadczenie. Nie
możemy w świetle obecnego prawa obciążyć nadawców komercyjnych. Poza tym nadawcy komercyjni nie chcą, jak już mówiłem, wchodzić w proces,
który wprawdzie daje korzyści odłożone w czasie,
ewidentne korzyści społeczne odłożone w czasie, ale
wymaga poniesienia nakładów już teraz. Kto ma to
robić? My to możemy robić w imię nieopóźnienia
naszego rozwoju cywilizacyjnego. Bo to jest kwestia
również cywilizacyjna.
A więc ja uważam, że i Polskie Radio, i Krajowa
Rada postępują w sposób ostrożny, przemyślany i wyważony, podejmując nakłady, które w skali mediów
nie są nakładami dużymi, ale które ten proces, jak
mówię, cywilizacyjny, proces nieuchronny, uruchamiają. Ci sami nadawcy komercyjni, którzy istnieją
na innych rynkach, tam wchodzą w ten proces cyfryzacji. W Wielkiej Brytanii jest radio Absolute
wykupione przez komercyjnego właściciela, przez
Bauer, który i u nas jest właścicielem wielkiego radia
komercyjnego. U nas w ten proces nie chce wejść,
a tam, proszę bardzo, inwestuje w nadawanie cyfrowe.
Czy my naprawdę zawsze musimy być tą ostatnią
prowincją Europy? Nie, nie będziemy. Będziemy szli
równym krokiem, kierując się w stronę korzyści społecznych, korzyści medialnych i rynkowych, których
osiągnięcie jest wprawdzie odłożone w czasie, ale nie
powinno być zapóźnione.
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Nie widzę podniesionych rąk, a to znaczy, że to
było ostatnie pytanie.
Dziękuję bardzo.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Bardzo dziękuję, Panie
Marszałku.|)
Informuję, że przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, pan Jan Dworak, zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania
zadane przez pana senatora Bogdana Pęka i pana senatora Wojciecha Skurkiewicza. Bardzo dziękuję.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Kultury i Środków Przekazu, panią senator Barbarę
Borys-Damięcką, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Przewodniczący i Krajowa Rado Radiofonii
i Telewizji!
W pewnych sprawach w zasadzie będę się powtarzać, ponieważ sprawozdanie przedstawione przez
pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, którego państwo dzisiaj wysłuchaliście,
zostało 10 czerwca 2014 r. przedstawione na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Dokonał tego pan przewodniczący Jan Dworak
w obecności swoich współpracowników w związku
z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
Sprawozdanie Krajowej Rady za działalność
w 2013 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji oraz aneks zawierający
wszystkie istotne informacje dotyczące dziewiętnastu
spółek Skarbu Państwa pełniących misję publiczną
w zakresie mediów zawarte są w druku nr 601. To
jest sprawozdanie tej wielkości; ma prawie czterysta
stron. Przedstawiono tu również dokument niejako
wybiegający w przyszłość, dotyczący problemów
strategicznych, spraw najważniejszych do realizacji
do końca kadencji Krajowej Rady. Sprawozdanie to
zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych.
W roku 2013 zostały wydane cztery decyzje koncesyjne, wszystkie dotyczyły multipleksu pierwszego.
Pierwsza decyzja to jest decyzja dotycząca rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis – została ona
wydana 9 sierpnia 2013 r. Następna, która została
wydana 4 września 2013 r., dotyczyła spółki Telewizja
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Polska SA i koncesji dla programu TVP ABC; to jest
kanał dziecięcy telewizji publicznej. Kolejne koncesje
wydano 30 października 2013 r. dla spółki Stopklatka
SA oraz 22 listopada 2013 r. dla spółki Spectrum Sp.
z o.o.
Przedstawiono również informacje dotyczące kontroli nadawców i podziału opłat abonamentowych.
Przypomnę – pan przewodniczący mówił o tym
w dzisiejszym sprawozdaniu – że spółki mediów
publicznych otrzymały 650 milionów zł. Telewizja
Polska – 282 miliony zł, radio publiczne – 194 miliony zł, a rozgłośnie regionalne – 174 miliony zł.
Jeśli chodzi o pozostałe informacje, jakie znalazły
się w sprawozdaniu, to należy podkreślić działania
związane ze współpracą międzynarodową Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, wydawaniem rozporządzeń oraz aktów wykonawczych. Tym zagadnieniom
poświęcony jest odrębny rozdział sprawozdania.
W sprawozdaniu za 2013 r. podkreślono, że był to
rok zakończenia wyłączeń nadajników telewizji analogowej. Ostatni taki nadajnik wyłączono w Giżycku
23 lipca 2013 r. Od tego dnia odbiór naziemny programów telewizyjnych na terenie całej Polski był
możliwy tylko w sposób cyfrowy.
Dla polskiego rynku telewizyjnego jest to zmiana
najbardziej znacząca w ciągu dwudziestopięciolecia
działania mediów w warunkach rynkowych i pełnej wolności. Działają trzy bezpłatne multipleksy
o łącznym zasięgu obejmującym 99% populacji kraju. W 2014 r. rozpoczął nadawanie na multipleksie,
który uzyskał, jak już mówiłam… W sierpniu 2013 r.
rozpoczęła nadawanie Telewizja Trwam, a w 2014,
po wcześniejszym uzyskaniu koncesji – Telewizja
Fokus. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził
pełny legalizm działań koncesyjnych podejmowanych
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w pierwszym konkursie.
Polskie Radio w Warszawie i Katowicach rozpoczęły 1 października 2013 r. stałą emisję cyfrową. Ten
proces ma charakter rozwojowy, o czym dużo się tu
mówiło. Dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
cyfryzacja radiofonii jest zadaniem strategicznym.
Warto zaznaczyć, że pod przewodnictwem pana ministra Witolda Grabosia rozpoczął pracę stały zespół roboczy, w którym uczestniczą zainteresowani nadawcy
i podmioty reprezentujące branżę produkującą sprzęt
radiowy.
Do innych działań KRRiT należy podjęcie prac
zmierzających do uruchomienia kolejnych multipleksów, a więc zagospodarowania zarezerwowanych dla
Polski zasobów częstotliwości multipleksu ósmego,
który ma dać pokrycie ogólnokrajowe będące obecnie w trakcie realizacji. Szybko postępujące zmiany
technologiczne w dziedzinie mediów wymagają od

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i od ustawodawcy innego podejścia do mediów oraz uporządkowania
i sprecyzowania obecnego stanu prawnego. Prawo
audiowizualne było wielokrotnie nowelizowane, ale,
jak stwierdzono w sprawozdaniu, jest wiele obszarów,
gdzie można je jeszcze uprościć.
Odnośnie do monitoringu programów telewizyjnych stwierdzono, że… Odbywał się monitoring Programu 1 i Programu 2 Telewizji Polskiej.
Każdorazowo był on przeprowadzony na tygodniowej próbie i miał na celu stwierdzenie, czy anteny
nie dokonywały przesunięć w stosunku do planów
programowo-finansowych i czy nie powodowało to
zaburzenia planowanych ramówek przedstawionych
Krajowej Radzie. Program 1 Telewizji Polskiej wyemitował dwa tysiące sześćset godzin, co stanowi 31%
rocznej emisji, a Program 2 – trzy tysiące sześćset
godzin, co stanowi 43% rocznej emisji. Audycje dla
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, zarówno
w Programie 1, jak i w Programie 2, miały mniejszy udział, ponieważ większość tych audycji była
nadawana w oddziałach regionalnych i w TVP Info.
Równowaga czasowa dla partii politycznych, organizacji związkowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych w Telewizji Polskiej
w stosunku do roku 2012 w przypadku Programu 1
zwiększyła się z dwustu czterdziestu pięciu do pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu godzin, a w przypadku Programu 2 – z dziewięćdziesięciu do stu trzech
godzin. Telewizja Polonia realizowała swoje zadania ustawowe w 84%, z czego 14% to były przekazy
i audycje specjalne dla środowisk polonijnych. Było
ich więc mniej. Telewizja Polska TVP Info, nadająca
zgodnie z koncesją, którą otrzymała we wrześniu
2013 r., realizuje ustawowe działania w 83% programu
rocznego. Są to przeważnie informacje, publicystyka
i cykle dokumentalne.
Telewizja publiczna jest finansowana z abonamentu w 20%, a radio publiczne w 70–80%. Telewizja
publiczna jest w ten sposób zmuszana do rywalizacji
z telewizją komercyjną i nie może dobrze realizować
swoich zadań społecznych. Gdyby była finansowana
z abonamentu w 85%, mogłaby na przykład w ogóle
ograniczyć swoją obecność na rynku reklamowym.
W rozpoczętej dyskusji – a stanowiła ona przeważającą część posiedzenia komisji – po wysłuchaniu
sprawozdania padło wiele pytań. Przedstawię teraz
próbki tych pytań, żeby państwo mieli orientację, jak
przebiegała dyskusja. Padło na przykład pytanie o to,
jaka jest liczba ludności nieodbierającej cyfrowo, podczas gdy pokrycie wynosi 99%, i z czym to jest związane. Otrzymaliśmy odpowiedź, że liczba ta wynosi
około stu dziewięćdziesięciu tysięcy osób, a być może
nieco więcej, jeżeli doliczymy jeszcze grupę ludności
zamieszkałej na obszarach, do których dociera sygnał
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gorszej jakości, jak na przykład Podbeskidzie posiadające wiele dolin czy część Mazur. Kolejne pytanie
dotyczyło tego, jakie programy powinny znaleźć się
na Mux 8. Padła odpowiedź, że mamy w tej chwili za
mało danych i że należy się zastanowić, jakie postawić
warunki programowe, ponieważ wspomniany mux
ma zapewnić pokrycie całego kraju, więc decyzja dotycząca mających się na nim znaleźć programów jest
szalenie ważna. Pojawiła się także na przykład prośba
o dane na temat oglądalności Telewizji Trwam. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie dane zostaną zebrane, ale w nieco późniejszym terminie, ponieważ musi
upłynąć pewien czas nadawania, żeby można było zlecić odpowiednie badania. Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej jesienią, tak aby dane były bardziej
wiarygodne niż w przypadku zebrania ich od razu po
rozpoczęciu nadawania. Oczywiście najwięcej pytań
dotyczyło sytuacji związanej z Telewizją Polonia, ponieważ czerwiec był okresem bardzo nasilonego parcia
ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stworzenie nowego kanału telewizyjnego, preferowanego
właśnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
i w tamtym czasie relacje między zarządem telewizji publicznej a wspomnianym ministerstwem były
bardzo, że się tak wyrażę, gorące. Mam nadzieję, że
obecnie dojdzie do jakiegoś sensownego dalszego uregulowania i że nowy minister spraw zagranicznych,
przyjrzawszy się wspomnianej sprawie, podejmie odpowiednie decyzje.
Po wysłuchaniu informacji oraz po przeprowadzeniu dyskusji komisja przyjęła sprawozdanie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji i zgodnie z drukiem 601 S
wnosi o przyjęcie przez Senat Rzeczypospolitej
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w roku 2013.
Na marginesie – i na zakończenie – dodam, że
sprawozdanie zawarte w tym druku jest bardzo klarowne, podzielone zgodnie z pewną logiką działania
mediów publicznych, zawiera dużo tabel przedstawiających szczegółowo sytuację w poszczególnych
rozgłośniach regionalnych, zarówno radiowych, jak
i telewizyjnych, ale też zawiera wiele danych związanych z tematami, o których państwo tutaj mówili
przy okazji zadawania pytań, wiele danych statystycznych szalenie ważnych zarówno dla poszczególnych
telewizji regionalnych, jak i dla rozgłośni. I na tym
zakończyłabym sprawozdanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani senator sprawozdawcy.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Widzę, że pan senator Skurkiewicz chce.
Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, w sposób bardzo klarowny przedstawiła pani sprawozdanie z posiedzenia komisji
kultury, ale mam wrażenie, że komisja kultury koncentrowała się głównie na telewizji. Czy sprawa radiofonii nie była poruszana na posiedzeniu? Pani
jest sentymentalnie związana z telewizją, a ja jestem sentymentalnie związany z radiem i ubolewam
nad tą sytuacją. Czy rzeczywiście nie było żadnych
pytań, nie wskazywano problemów? Czy nie była
poruszana problematyka radiofonii w Polsce, tak
publicznej, jak i komercyjnej?
I druga kwestia. Czy podczas posiedzenia komisji
była poruszana sprawa opłat koncesyjnych za otrzymanie koncesji na nadawanie programów na multipleksie pierwszym? Chodzi mi o decyzję o rozszerzeniu koncesji dla Fundacji Lux Veritatis. Wiemy, że ta
fundacja, mimo iż nie była jeszcze obecna na multipleksie pierwszym, to już musiała ponosić znaczne koszty wynikające z udzielenia koncesji. Czy ta
kwestia również była poruszana podczas posiedzenia
komisji?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mogę od razu
odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Jeśli pani senator bardzo chce, to bardzo proszę,
chociaż wolałbym, żeby w pakiecie… Ale bardzo
proszę.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja potem zapomnę…)
Skoro tak, to absolutnie teraz.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora,
to muszę powiedzieć, że ja nie przedstawiłam tutaj
obrazu pytań i przebiegu posiedzenia tej komisji tylko
i wyłącznie z mojego punktu widzenia, ale z punktu
widzenia wszystkich biorących udział w posiedzeniu
tej komisji. Było zainteresowanie tematem radiowym
w kwestii przechodzenia na cyfryzację, stąd zacytowałam… Pan przewodniczący udzielił głosu panu
wiceprzewodniczącemu Grabosiowi, który poinformował, że w sprawach dalszej cyfryzacji, szczególnie dotyczących radiofonii, właśnie rozpoczęła prace
komisja i one obejmują te tematy. Udzielono nam
informacji, jak wygląda pokrycie kraju… Bardzo wy-
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Senator Barbara Borys-Damięcka:

raźnie widać w tych umieszczonych tutaj tabelach,
ile jest jeszcze obszarów wymagających szczególnej
uwagi i działań. Tak że było zainteresowanie tym
tematem, ale nie do tego stopnia, żeby znaczna część
posiedzenia była temu poświęcona.
Jeżeli chodzi o problem koncesji, o której pan
mówi, to powiem, że w zasadzie poza informacją,
ile koncesji było udzielonych w roku 2013, nie padło
żadne pytanie. Nie było nawet pytania, jaką sumę
z tytułu tych koncesji otrzymała Krajowa Rada,
jakie były wpłaty, tylko przyjęto do wiadomości
liczbę tych koncesji. Było jedno pytanie związane
z procesem sądowym, który się odbywał, ale ja tego
nie powtarzam, bo pan przewodniczący Dworak
bardzo wyraźnie i obszernie mówił dzisiaj na ten
temat, a ta sama informacja została udzielona na
posiedzeniu.

Ja nie wiem, czy to jest takie ważne w tej chwili…
(Senator Stanisław Kogut: Dla mnie bardzo ważne.)
Mam udzielić odpowiedzi?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No, wydaje się, że…)
(Senator Stanisław Karczewski: Jak pani senator
sumienie podpowiada…)
No, nie wiem, pan senator…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No, nie, że sumienie, przecież posiedzenie było nagrywane…)
(Senator Jan Maria Jackowski: To jest jawne posiedzenie.)
(Senator Stanisław Karczewski: Oczywiście, że
jawne, jest nagranie i można to sprawdzić.)
Pan senator Czelej.
(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję serdecznie.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani senator? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię
Jackowskiego.

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski, a później pan senator
Kogut.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam takie pytanie… Może mi ta
sprawa umknęła, może pani to powiedziała, ale nie
jestem tego pewien. Proszę powiedzieć, jakim stosunkiem głosów przyjęto projekt uchwały w głosowaniu
na posiedzeniu komisji 10 czerwca.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Większością głosów, 1 osoba wstrzymała się od
głosu, nie było żadnych głosów na nie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
(Senator Stanisław Kogut: Kto się wstrzymał?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Ja dziękuję, bo pani przewodnicząca już dała odpowiedź.
Ale mam drugie pytanie.Czy można się dowiedzieć, kto się wstrzymał?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni
Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z Panem Przewodniczącym!
Jak co roku spotykamy się – to już taki rytuał od
ponad dwudziestu lat – i debatujemy w polskim parlamencie nad sprawozdaniem z rocznej działalności
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O ile dobrze
pamiętam, to już po raz dwudziesty pierwszy ten
ceremoniał raz do roku się odbywa. I poza bardzo
rzadkimi przypadkami, kiedy, raz czy dwa, jedna
z Izb, albo Sejm, albo Senat – ale zdaje się, że to
był Senat – nie przyjęła sprawozdania, w zasadzie to
sprawozdanie było przyjmowane bez względu na to,
jak się toczyła dyskusja, jakie były uwagi do pracy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jak w ogóle
była oceniana działalność Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.
No i spotykamy się po raz dwudziesty pierwszy,
jesteśmy po dwuipółgodzinnej turze pytań do pana
przewodniczącego, jesteśmy po lekturze sprawozdania z rocznej działalności za rok 2013 i w zasadzie
możemy powiedzieć, że sytuacja na rynku mediów od
lat jest niezmienna. W moim głębokim przekonaniu
takim grzechem zaniedbania na początku, u zarania
– w tym roku obchodzimy dwudziestopięciolecie wolności, przemian 1989 r. – była właśnie kwestia ładu
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medialnego. Bo słusznie się mówi, że media to czwarta władza. Tyle że ta czwarta władza zupełnie inaczej
wyglądała w czasach, gdy kształtowała się demokracja. Myślę tutaj na przykład o Stanach Zjednoczonych
z początku XIX wieku. Przypomnijmy, że to Thomas
Macaulay ukuł określenie „czwarta władza”. Można
powiedzieć, że ówczesny system medialny to były
różne głosy, to były różne pieśni, różne utwory wykonywane przez różne głosy, czyli różnych nadawców;
to były przede wszystkim gazety i książki. W czasach
globalizacji, w jakich żyjemy dzisiaj, mamy jeszcze
więcej śpiewaków i nadawców, takich nadawców,
którzy śpiewają, ale współczesne media w swym
głównym nurcie przypominają jednobrzmiący chór,
który śpiewa na tę samą melodię. Dla potwierdzenia
tej tezy wystarczy porównać „Wiadomości” Telewizji
Polskiej, „Fakty” w TVN, program informacyjny
w Polsacie i zobaczyć, że układ głównych wiadomości, sposób ich przedstawiania jest w gruncie rzeczy
bardzo podobny. No, może znawcy, może ci, którzy
się tym szczególnie interesują, mogą to odróżnić, dostrzec jakieś niuanse, które mogą być poddane ocenie
i refleksji.
Skąd to się bierze? Wpływa na to wiele czynników, z jednej strony przede wszystkim globalizacja
i konwergencja całego sektora teleinformatycznego
i informacyjnego, a z drugiej strony niesłychana komercjalizacja obszaru mediów. Można powiedzieć,
że media, które w klasycznej definicji miały spełniać
funkcję kontrolną, być czwartą władzą, która patrzyła
na ręce pierwszej, drugiej i trzeciej władzy, czyli ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w tej chwili
stają się jakby pierwszą władzą. Proszę zauważyć, że
wczoraj zaczął się proces tego człowieka, który będąc
pod wpływem alkoholu i narkotyków, zabił sześć osób
w Kamieniu Pomorskim – ogromna tragedia, która
wywoła gigantyczną debatę w Polsce – i już wczoraj w jednym z programów informacyjnych w jednej
z głównych stacji padło stwierdzenie, że zapewne wyrok to będzie piętnaście lat, najwyższy wymiar kary,
jaki jest w tym przypadku przewidziany. Oczywiście
tego wyroku jeszcze nie ma, ale już taka informacja
się pojawiła i już do niej będą się odwoływały różne
osoby. To pokazuje, jak działa system mediów.
Chciałbym przypomnieć pewną definicję działania współczesnej socjotechniki, która w zasadzie
ma ogromne możliwości oddziaływania, bardzo
duże możliwości oddziaływania, a to powoduje, że
dzisiejsze media właściwie decydują o tym, co człowiek myśli, co ma myśleć, jak ma widzieć dzisiejszą
rzeczywistość. Warto byłoby tu przypomnieć taką
książkę – walczę właśnie z techniką, mam nadzieję,
że skutecznie – napisaną już przed laty przez amerykańskiego autora Williama Coopera, do której do-
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dano załącznik obrazujący dziesięć uniwersalnych
i powszechnie stosowanych strategii manipulacji.
Po pierwsze: odwrócenie uwagi od istotnych spraw
oraz szkodliwych efektów działań władzy poprzez
technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzania nieistotnych informacji. Po drugie: sztuczne
tworzenie problemów i narzucanie sposobów ich rozwiązywania, na przykład kreowanie kryzysu ekonomicznego, aby usprawiedliwić radykalne cięcia płac
społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.
Po trzecie: technika stopniowania zmian, dotyczy to
na przykład poszerzania uprzywilejowania różnych
mniejszości, przykładem może być wpierw legalizacja związków homoseksualnych, a za jakiś czas
nadanie takim związkom prawa do adopcji dzieci. Po
czwarte: odwlekanie zmian i jednocześnie przedstawianie ich jako bolesnej konieczności, aby wymusić
otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na ich realizację w przyszłości. Po piąte: traktowanie ludzi jak
małych dzieci, co powoduje, że odpowiedzą lub zareagują bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście odbiorcy
mieli dwanaście lub mniej lat. Po szóste: skupienie się
na emocjach, które ułatwiają narzucanie woli władzy,
a nie na refleksji. Po siódme: technika utrzymania
społeczeństwa w ignorancji, co ułatwia elitom utrzymanie kontroli. Po ósme: utwierdzanie obywateli, że
lepiej jest być przeciętnym i mieć standardowe poglądy, bo to bezpieczniejsze. Po dziewiąte: zmienianie
sprzeciwu w poczucie winy, aby obywatel zamiast
buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu
żył w poczuciu dewaluacji własnej wartości. Po dziesiąte: poznaj ludzi lepiej niż oni sami siebie i narzuć
im swój katalog moralny. To są zasady, które zostały
opracowane przed wielu, wielu laty. Myślę, że teraz
każdy z nas na tej sali może sobie odpowiedzieć na
pytanie, czy te zasady to jest jakieś déjà vu, czy to
jest czysta teoria, teoretyczny opis tego, jak działa
współczesna socjotechnika. Stąd tak ważne jest, aby
ład medialny w państwie demokratycznym był w sposób właściwy regulowany.
Ja przeczytałem sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji i muszę powiedzieć, że te
obszary, które zostały przedstawione jako sukces,
w mojej ocenie sukcesem nie są. A myślę tu przede
wszystkim o kapitalnej szansie, jaką był proces cyfryzacji. Po błędach, które zostały poczynione na
początku lat dziewięćdziesiątych – myślę o podziale
częstotliwości i radiowych, i telewizyjnych, pomijam
już rynek pracy, bo to nie jest w profilu działalności
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – była szansa,
żeby w jakiś racjonalny sposób zagospodarować ten
obszar, uregulować ład medialny i wypośrodkować
zgodnie z tymi opcjami, jakie są obecne w społeczeństwie, światopoglądowymi, ideowymi, politycznymi, tak aby po prostu była to oferta pluralistyczna.
A gdybyśmy przeanalizowali proces koncesyjny, to
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okazałoby się, że na dwadzieścia kanałów jest w zasadzie jeden katolicki. Nikt nie powie, że w Polsce
jest tylko 5% katolików czy ludzi, którzy w ten sposób myślą. Myślę też o przecenieniu kanałów rozrywkowych, kanałów, które w sumie są, jakie są,
ale one są połączone między sobą kapitałowo, tak
że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z czterema
koncernami czy czterema środowiskami instytucjonalnymi, które kontrolują rynek mediów w Polsce.
I dochodzimy tu do sprawy kluczowej, która nas w tej
Izbie powinna szczególnie interesować. Mianowicie
padały tu pytania, Panie Przewodniczący, o pluralizm
i monitoring, jeżeli chodzi o działalność telewizji publicznej. Ja podam dane, które w styczniu ubiegłego
roku podała sama telewizja publiczna. W styczniu
zeszłego roku w Telewizji Polskiej w Programie 2
Platforma Obywatelska – sześćdziesiąt trzy minuty,
Prawo i Sprawiedliwość – dwadzieścia cztery minuty, w TVP Info Platforma Obywatelska – siedemnaście godzin, PiS – tylko siedem godzin. W lutym
w TVP w Programie 1 Platforma – sto minut, Prawo
i Sprawiedliwość – sześćdziesiąt dziewięć minut,
w TVP w Programie 2 Platforma Obywatelska –
pięćdziesiąt sześć minut, Prawo i Sprawiedliwość –
dziesięć minut, w TVP Info Platforma Obywatelska
– dziewiętnaście godzin, Prawo i Sprawiedliwość
– sześć godzin. W marcu w TVP w Programie 1
Platforma Obywatelska – sto dziesięć minut, PiS –
sześćdziesiąt osiem minut, w TVP w Programie 2
PO – sześćdziesiąt minut, Prawo i Sprawiedliwość –
dziewięć minut, w TVP Info Platforma Obywatelska
– dwadzieścia godzin, Prawo i Sprawiedliwość – pięć
godzin. To są dane, które podała telewizja. Ja wiem,
że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mierzy to
w inny sposób, ale już…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze,
dziesięć minut, to à propos czasu.)
A czy mogę jeszcze pięć minut, czy mam się drugi raz zapisać do głosu? Bo mogę zakończyć, Panie
Marszałku.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę bardzo.)
Dziękuję.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie, bardzo proszę, bardzo proszę. Pięć minut dla PiS.)
Tak jest.
Po prostu widzimy tu dysproporcję. Ta proporcja
pokazuje, że niestety, ale trudno tu mówić o jakiejś
równowadze. A mówimy tu o medium publicznym.
Ja pomijam stacje komercyjne, ponieważ one, jak
wiadomo, kierują się innymi zasadami.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mnie się wydaje,
że chociażby sprawa koncesji dla Telewizji Trwam,
o której była już wielokrotnie mowa… Ona wprawdzie nie wchodzi w zakres omawianego dziś punktu,

ponieważ sprawa została rozstrzygnięta. W każdym
razie chciałbym zwrócić uwagę – pytał o to pan senator Skurkiewicz – że mimo wszystko poruszaliśmy
ten temat także tutaj, w Wysokiej Izbie, chodzi mi
o kwestię opłaty koncesyjnej, która była naliczana
w momencie, w którym ten nadawca jeszcze nie dysponował możliwościami, realnie nie mógł nadawać
swojego programu. Już ta sytuacja tak na zdrowy
rozum wskazuje, że coś jest nie tak, skoro ma się
koncesję, za którą trzeba już płacić, a jeszcze nie można nadawać. Ja wiem, że pan przewodniczący zaraz
wytłumaczy, że w ogóle wszystko jest w porządku,
ale takie ludzkie poczucie krzywdy, a przede wszystkim ten wdowi grosz, z którego jest utrzymywany ten
nadawca, pochodzący z ofiar ludzi, którzy to oglądają,
a nie jest to przecież stacja komercyjna… To pokazuje, że tych ludzi po prostu obciąża się w sumie de
facto dodatkową opłatą.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedziałem na wstępie. Otóż, Wysoka Izbo, my
przyjęliśmy jako państwo – ja zacząłem od tego –
francuski model ładu audiowizualnego, polegający
mianowicie na tym, że jest takie ciało jak Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji. W moim głębokim przekonaniu w polskich realiach zostało stworzone coś
na kształt biura politycznego. Ja nie mówię o obecnej kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, ale również i o poprzednich kadencjach,
w ogóle o pewnej praktyce, która się ukształtowała.
Otóż polityczna większość – jest to rozpisane na trzy
głosy: Sejmu, Senatu i prezydenta – ustala de facto
kształt personalny i polityczny, nie waham się użyć
tego słowa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
A ta Krajowa Rada poprzez konkursy na członków
rad nadzorczych w mediach publicznych przenosi
jakby dalszą legitymację tej, nie wiem, jak to określić… A więc przenosi polityzację obszaru mediów
na zarządy, z kolei zarządy przez sposób zarządzania
przenoszą ją na anteny, na dyrektorów, na wydawców
itd. Tak więc widzimy, że mamy do czynienia z takim
po prostu systemem. I w moim głębokim przekonaniu
jedynym sposobem, żeby wyjść z tej pułapki, jest
zwiększenie procedur demokratycznych, a przede
wszystkim zwiększenie ról rad społecznych, jakie
są powoływane przy mediach publicznych, ponieważ
to by w jakiś sposób równoważyło ten model. Wydaje
mi się, że model niemiecki, w którym takie rady mają
bardzo silną pozycję, byłby racjonalny. Kształtowanie
tych rad społecznych według zasady demokratycznej
spowodowałoby, że byłaby jakaś, powiedzmy, równowaga w kształtowaniu treści, które są w mediach
publicznych, podkreślam: w mediach publicznych, bo
media komercyjne to jest osobny temat.
I dlatego wydaje mi się, że, no cóż, porozmawialiśmy sobie, podyskutowaliśmy, powiedzieliśmy dużo
na temat funkcjonowania. Ja niestety krytycznie oce-
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niam ten pejzaż medialny, który został ukształtowany
w Polsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu dwóch
lat, bo zdaje się, że w grudniu miną dwadzieścia dwa
lata od momentu, gdy została przyjęta ustawa o radiofonii i telewizji z bodajże 7 grudnia, ta pierwotna
wersja, która później była nowelizowana. I troszkę
zmieniły się warunki. Trwają procesy globalizacji, ale
sprawa finansowania mediów publicznych nadal nie
została praktycznie uregulowana, nadal pluralizacja
treści nie została wprowadzona, nadal dostęp do nadawania, do tego dobra, do częstotliwości jest obarczony
pewną politycznością. W moim głębokim przekonaniu to zniekształca naszą demokrację, ponieważ nie
mamy bardzo przejrzystego systemu medialnego. Ja
wiem, że nie ma idealnych rozwiązań, nigdy się ich
nie stworzy, ale starajmy się naśladować dobre wzorce, również z krajów Unii Europejskiej, które jakoś
z tym problemem sobie radzą i są w stanie mimo tej
potęgi mediów komercyjnych skutecznie regulować
sytuację na własnym rynku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz. Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni
Państwo!
Było tu powiedziane – pani senator sprawozdawca
na to wskazała – że sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji jest wyczerpujące, rzetelne,
zawarte na blisko czterystu stronach. W istocie sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to
jest opasły tom, jak każdego roku. Ale, jeżeli przyjąć, iż… Kwintesencja, meritum tego sprawozdania
jest praktycznie zawarte zaledwie na siedemdziesięciu stronach, w pierwszej części tego dokumentu.
Pozostała część, blisko 80% sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, poświęcona jest mediom
publicznym. Ja, podobnie jak mój szanowny przedmówca, pan senator Jan Maria Jackowski, jestem
bardzo krytyczny wobec tegoż sprawozdania i treści
w nim zawartych. W swoich pytaniach próbowałem
uzyskać informacje na temat kilku palących kwestii, chociażby koncesji dla odbiorców radiowych,
możliwych konkursów i częstotliwości dla nowych
nadawców radiowych. Oczywiście sprawdzę na stronie Krajowej Rady, jak to się przedstawiało w 2013 r.
i w 2014 r., bo bez wątpienia jest problem, jeśli chodzi
o małe rozgłośnie lokalnego rynku radiowego. Jestem
zasmucony tym, iż na posiedzeniu senackiej Komisji
Kultury i Środków Przekazu ta kwestia nie miała
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wyraźnego odzwierciedlenia. Problem jest, a ta koncentracja, o którą również pytałem, jest w pewnym
stopniu zubożająca, jeżeli chodzi o rynek mediów
elektronicznych, szczególnie rynek radiowy w małych ośrodkach miejskich czy wiejskich. Szanowni
Państwo, ja w istocie powtórzę to, co powiedziałem
przed rokiem przy okazji omawiania sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2012:
gdyby to sprawozdanie wziąć do ręki i mocno ścisnąć, to niewiele by zostało. Oczywiście jest w nim
wiele fragmentów, w których Krajowa Rada chwali
się swoimi osiągnięciami, ale nie wyjaśniono wielu
kluczowych problemów dotyczących rynku mediów
elektronicznych, telewizji i radia w naszym kraju.
Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o media publiczne, to jak już zostało tutaj powiedziane, w dalszym
ciągu postępuje skrajne upolitycznienie Telewizji
Polskiej, skrajne upolitycznienie Polskiego Radia.
Widzimy to, śledząc przekazy wiodących programów
informacyjnych telewizji publicznej czy słuchając
Polskiego Radia. Jeśli tylko przeanalizujemy dobór
gości zapraszanych do studia w porannym paśmie radiowej Jedynki, będziemy mieli jasny obraz tego, kto
zarządza Polskim Radiem SA, jaka siła polityczna ma
kluczowy wpływ na decyzje programowe Polskiego
Radia.
Moje środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, krytycznie ocenia zarówno działania
podejmowane w mediach publicznych, jak i to, co
czyni Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dlatego
też, Panie Marszałku, nie przedłużając – ta dyskusja,
ta debata trwa już ponad trzy godziny – chciałbym
złożyć wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. Kolejną do tego przesłanką jest ta dość żenująca dyskusja, która odbywała się
na posiedzeniach między innymi parlamentarnych
komisji w sprawie przyznania miejsca na multipleksie
pierwszym dla Telewizji Trwam, dla Fundacji Lux
Veritatis. No a ta kwestia dotycząca wnoszenia opłat
za uzyskaną w konsekwencji koncesję na nadawanie programu Telewizji Trwam, ta kwota 1 milion
300 tysięcy wpłacona do budżetu państwa, pomimo
iż ten nadawca nie mógł emitować swojego programu w przestrzeni medialnej… No, wydaje się to być
wątpliwe, niesprawiedliwe i niesłuszne.
Jeszcze raz, Panie Marszałku, informuję, iż zgłaszam wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2013. Dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czy można?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Senator Jackowski już wyczerpał swój czas.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałem tylko
powiedzieć, że ja wraz z grupą senatorów też składam
taki wniosek. Żeby to nie umknęło…)
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Ale nie widzę go tu.
(Senator Jan Maria Jackowski: Już, już…)
Ach, jest. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan przewodniczący chciałby jeszcze zabrać
głos?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Jan Dworak: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze
legislacyjnym – one są wprawdzie jednobrzmiące,
ale formalnie są to dwa wnioski – proszę Komisję
Kultury i Środków Przekazu o ustosunkowanie się
do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania. Proponuję, aby Senat wyznaczył komisji
termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania
tak, aby możliwe było przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął
przedstawiony wniosek.

Senator Jan Maria Jackowski:
Jest sprzeciw. Na następne przenieśmy…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Jest sprzeciw, zatem…
(Senator Jan Maria Jackowski: Musi być głosowanie.)
…musimy ogłosić przerwę i poinformować pozostałych państwa senatorów o tym sprzeciwie, i podjąć
decyzję. No niestety…
Wobec sprzeciwu pana senatora wobec mojego
wniosku…
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę zabrać głos
jeszcze w tej sprawie?)
Tak. Słucham.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, a może pan marszałek wycofa
wniosek i na następnym posiedzeniu to przegłosujemy? I wtedy nie trzeba będzie zbierać kworum.
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Panie Senatorze, przepraszam, nie cofnę tego
wniosku.
Zatem, Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam
przerwę do godziny 17.40…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Który punkt
będzie rozpatrywany? Może już następny rozpatrzymy?)
(Rozmowy na sali)
Będziemy głosowali nad wnioskiem o rozpatrzenie sprawozdania komisji jeszcze na tym posiedzeniu.
(Rozmowy na sali)
Niestety tak nie możemy zrobić.
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, czy powinna się
zebrać komisja?)
Nie, nie, na razie jest taka kwestia, że ja zgłosiłem wniosek o to, aby Senat jeszcze na obecnym
posiedzeniu zajął się tym sprawozdaniem. A to, czy
się zbierze komisja, czy nie, będzie zależało od tego,
czy wniosek przejdzie.
(Senator Marek Borowski: A dlaczego?)
(Głos z sali: Bo był sprzeciw.)
Bo jest sprzeciw wobec mojego wniosku.
(Senator Marek Borowski: Jaki sprzeciw?
Wszystko jest w porządku.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie, regulamin…)
Nie, Panie Senatorze, regulamin przewiduje, że jeśli zostanie zgłoszony wniosek legislacyjny dotyczący
sprawozdania, musi się nim zająć komisja i może to
uczynić, że tak powiem, w dowolnym terminie. A ja
zgłosiłem wniosek o to, żeby komisja zajęła się tym
w takim terminie, żebyśmy jeszcze na tym posiedzeniu mogli w tej sprawie głosować. No i…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czyli przedtem musi się zebrać komisja.)
Najpierw musi się zebrać Senat, żeby zdecydować
o losie mojego wniosku.
Przerwa do godziny 17.40.
Bardzo proszę kluby o poinformowanie senatorów
o tym…
(Głos z sali: Do 17.40, tak?)
Tak, do 17.40.
Proszę kluby o poinformowanie senatorów…
(Senator Marek Borowski: To jest typowa obstrukcja.)
No, ja nie mogę tak tego nazwać, Panie Senatorze.
To jest korzystanie przez senatorów z przysługujących im praw. I tylko tyle mogę powiedzieć. Ale opinię każdy może sam sobie wyrobić.
Pan przewodniczący oczywiście nie musi czekać.
Udzielam panu zwolnienia, Panie Przewodniczący.
(Rozmowy na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 22
do godziny 17 minut 40)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Przedłużam przerwę do godziny 17.50…
(Rozmowy na sali)
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(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku,
to może sprawdzimy, czy jest kworum? Bo takie liczenie, jak tu pracownicy kancelarii robią, że staną i sobie przeliczają… To jest żenujące. Panie Marszałku,
jest przecież aparatura do głosowania. Dzięki niej
można sprawdzić, czy jest kworum.)
Przedłużam przerwę do godziny 17.50…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jest żenada,
naprawdę. Kancelaria Senatu wydała kilka milionów
złotych na…)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie żenada, tylko…
Są przecież pewne wymogi, które trzeba spełnić. Nie
można, Panie Przewodniczący, tak sobie…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: No żenada, Panie
Senatorze, no…)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Niech pan się tak
nie denerwuje.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja się nie denerwuję. Jest aparatura do głosowania, na którą Kancelaria
Senatu wydała kilka milionów złotych…)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale niech pan nie
krzyczy. Niech pan nie krzyczy na pracowników.)
(Głos z sali: Możemy przeprowadzić elektroniczną
weryfikację obecności.)
(Głos z sali: Ale nie działa przycisk obecności.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze, Panie Senatorze. Możemy przeprowadzić
taką próbę.
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Proszę wszystkich obecnych senatorów o wciśnięcie przycisku „za”. Bez żadnych konsekwencji
oczywiście…
(Głos z sali: Ale dlaczego? Chyba mamy kworum.)
Proszę wszystkich o wciśnięcie przycisku „za”.
(Rozmowy na sali)
Dobrze. W takim układzie rozstrzygniemy to jutro
rano, o godzinie 9.00, bo teraz do niczego… Jutro
i tak mamy posiedzenie. Jutro o godzinie 9.00, jak
sądzę, będzie kworum i wówczas losy mojego wniosku rozstrzygniemy.
A w tej chwili kontynuujemy obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,
Panie Marszałku, ja mam jedno pytanie. Czy z punktu
widzenia regulaminu taka decyzja pana marszałka
jest możliwa? Bo pan marszałek zarządził… Jest
sprzeciw i trzeba zarządzić głosowanie. Ogłosił pan
przerwę.)
Tak.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jeżeli teraz…
Czy z prawnego punktu widzenia jest możliwe, żebyśmy dalej obradowali?)
(Rozmowy na sali)
Po konsultacji z marszałkiem Borusewiczem ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Jutro rano zaczniemy od rozpatrzenia wniosku.
Jutro rano rozpatrzymy ten wniosek na samym początku – zaraz po wznowieniu obrad przeprowadzimy
głosowanie.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 46)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiński,
Stanisław Karczewski oraz Maria Pańczyk-Pozdziej)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2013 roku.
Wysoka Izbo! Wczoraj zostały złożone wnioski legislacyjne do projektu uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W związku
z tym wicemarszałek Jan Wyrowiński złożył wniosek
w sprawie wyznaczenia Komisji Kultury i Środków
Przekazu terminu przedstawiania dodatkowego sprawozdania tak, aby możliwe było przystąpienie do
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym
posiedzeniu. Został zgłoszony sprzeciw.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem wicemarszałka Jana Wyrowińskiego w sprawie wyznaczenia Komisji Kultury i Środków Przekazu terminu
przedstawienia dodatkowego sprawozdania tak, aby
możliwe było przystąpienie do trzeciego czytania
projektu uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jeszcze na tym posiedzeniu.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku marszałka Wyrowińskiego? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, 47 – za, 25 – przeciw.
(Głosowanie nr 2)
Wniosek został przyjęty.
Informuję, że Senat skierował projekt uchwały do
Komisji Kultury i Środków Przekazu, wyznaczając
jej termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania

tak, aby możliwe było przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego
porządku obrad: informacja z działalności Krajowej
Rady Sądownictwa w 2013 roku.
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu
przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa,
pana Romana Hausera.
Tekst informacji jest zawarty w druku nr 630.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji.
Komisja na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.
zapoznała się z przedstawioną informacją i poinformowała o tym marszałka Senatu.
Proszę pana przewodniczącego Romana Hausera
o zabranie głosu i przedstawienie informacji.
Wszystkich senatorów, których ten punkt nie interesuje, proszę o opuszczenie sali.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Wielce Szanowny Panie Marszałku! Panie
i Panowie Senatorowie!
To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę prosić
Wysoką Izbę o wysłuchanie informacji z działalności
Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r. Proszę pozwolić, że zacznę od tego, że powiem, że jestem w trochę
niezręcznej sytuacji, albowiem przedstawiam sprawozdanie za okres funkcjonowania Krajowej Rady
Sądownictwa, w którym nie pełniłem funkcji przewodniczącego tego organu. Ale w roku 2013 byłem
członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, uczestniczyłem zatem w pracach nad przygotowaniem tego
sprawozdania i w pełni z tym sprawozdaniem się
identyfikuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę mi pozwolić, że na początku przypomnę o pewnym unikalnym charakterze Krajowej Rady Sądownictwa
jako konstytucyjnego organu państwa. Jest to jedyny
organ spośród konstytucyjnych organów państwa,
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który jednoczy trzy władze. W skład Krajowej Rady
Sądownictwa wchodzą przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości – i to wszystkich sądów: sądów
powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych – przedstawiciele władzy ustawodawczej, a zatem i Sejmu, i Senatu, oraz przedstawiciele władzy wykonawczej. Ten skład gwarantuje, że
w toku prac i dyskusji nad zagadnieniami, które są
przedmiotem obrad Krajowej Rady Sądownictwa,
szukamy wypośrodkowanego stanowiska, które by
uwzględniało i obowiązki, i szczególne oczekiwania
związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, z uwzględnieniem tych zadań, które wynikają
z realizacji obowiązków innych organów, czyli władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej.
Myślę, że gdy chodzi o zadania Krajowej Rady
Sądownictwa, najistotniejsze są trzy kwestie.
Pierwsza to kształtowanie składu osobowego polskiego wymiaru sprawiedliwości, druga to opiniowanie
aktów prawnych wpływających do Krajowej Rady
Sądownictwa, a trzecia to dbałość o odpowiednie
funkcjonowanie sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez pieczę nad funkcjonowaniem sądownictwa dyscyplinarnego. I proszę
mi pozwolić, że na tych trzech zagadnieniach skoncentruję swoje wystąpienie.
Krajowa Rada Sądownictwa jako organ kolegialny
pracuje na posiedzeniach plenarnych. Te posiedzenia
odbywają się raz w miesiącu. W minionym roku rada
odbyła czternaście posiedzeń plenarnych, trwających
łącznie pięćdziesiąt cztery dni. To wielkie obciążenie dla członków Krajowej Rady Sądownictwa,
zważywszy, że nigdy nie jest to jedyna forma aktywności członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Sędziowie członkowie Krajowej Rady Sądownictwa
oprócz zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa
wykonują normalne obowiązki orzecznicze. Państwo
posłowie i senatorowie oprócz zasiadania w Krajowej
Radzie Sądownictwa wykonują normalne obowiązki
poselskie i senatorskie. Jest to dobry moment, bym
podziękował wszystkim członkom Krajowej Rady
Sądownictwa, także przedstawicielom władzy ustawodawczej, za rzetelne i pełne pasji wykonywanie
obowiązków w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Szczególnie gorąco chciałbym podziękować pani
senator Grażynie Sztark i panu przewodniczącemu
Piotrowi Zientarskiemu. Myślę, że mam szczególną legitymację, by podkreślić niezwykłą aktywność
państwa senatorów. W związku z tym, że jako prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodzę
z urzędu w skład Krajowej Rady Sądownictwa, mam
zaszczyt w tym organie zasiadać siedemnaście lat.
Nigdy do tej pory aktywność senatorów nie była tak
wielka. I tu nie chodzi o aktywność w sensie formal-
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nego zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Chcę bardzo gorąco podziękować za aktywność
w trakcie posiedzeń plenarnych, ale także za aktywność w bieżącej pracy, związanej także z przygotowywaniem stanowisk Krajowej Rady Sądownictwa
i wyłanianiem kandydatów na stanowiska sędziowskie. Raz jeszcze państwu senatorom bardzo gorąco
dziękuję.
Większość czasu, który Krajowa Rada
Sądownictwa poświęca na realizację swych zadań,
pochłania opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym
organem, który jest uprawniony do przedstawiania
prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów do powołania na stanowisko sędziowskie. W roku minionym
do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosiło się cztery tysiące ośmiuset czterech kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Spośród tych blisko pięciu tysięcy
kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi Rzeczypospolitej trzysta sześćdziesiąt siedem osób do powołania na stanowiska sędziowskie. Proszę zważyć na tę gigantyczną różnicę:
blisko pięć tysięcy kandydatów i trzysta sześćdziesiąt
siedem osób przedstawionych prezydentowi do powołania. Każda kandydatura, która wpływa do Krajowej
Rady Sądownictwa, jest indywidualnie rozpatrywana
przez specjalnie powołane zespoły, które następnie na
plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa
przedstawiają te kandydatury. W drodze głosowania
decydujemy o przedstawieniu danego kandydata na
stanowisko sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa
ma nadzieję… dziękuje Wysokiej Izbie za prace związane ze zmianą trybu powoływania na stanowiska
sędziowskie. Od najbliższego miesiąca w nieco inny
sposób będą rozpatrywane te zgłoszenia i zgłaszane
kandydatury na stanowiska sędziowskie.
Dziś, o czym państwo z całą pewnością wiecie,
w powszechnym wymiarze sprawiedliwości, a więc
w sądach rejonowych, wojewódzkich i apelacyjnych, nieobsadzone jest blisko osiemset stanowisk
sędziowskich, co jest związane z tym, że procedura
obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich trwa
długo. Myślę, że to jest sytuacja, która nie jest sytuacją do przyjęcia, zważywszy na zaległości, które
występują w wymiarze sprawiedliwości. Są etaty, są
wolne stanowiska, ale nie ma sędziów, którzy mogliby
te obowiązki wykonywać. Ten nowy tryb powoływania sędziów na stanowiska sędziowskie – moim
zdaniem – w znaczący sposób nie tylko przyspieszy proces powoływania, ale także pozwoli radzie
głębiej przyglądać się kandydatom na stanowiska
sędziowskie. Dziś jest tak, że na jedno stanowisko
sędziowskie – informacja na ten temat obwieszczona
zostaje w „Monitorze Polskim” – może się zgłosić
nieograniczona liczba kandydatów. To oczywiście
jest prawidłowe, ale jednocześnie nie ma przeszkód
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ku temu, by jeden kandydat zgłaszał się na wszystkie możliwe wolne stanowiska sędziowskie. A zatem
mamy sytuacje takie, że jeden kandydat zgłasza się
na trzydzieści stanowisk sędziowskich. Taka kandydatura musi oczywiście za każdym razem zostać
indywidualnie rozpatrzona, zreferowana, a w konsekwencji przegłosowana. Zmiana, którą także państwo zaakceptowaliście, jest zmianą, z którą wiążemy
wielkie nadzieje.
Przy tej okazji, jeśli pan marszałek i Wysoka Izba
pozwolą, chciałbym powiedzieć, że Krajowa Rada
Sądownictwa wiąże wielkie nadzieje, jeśli chodzi
o prace nad asesurą sądową. Ja wiem, że ta instytucja budzi pewne wątpliwości, także w zakresie jej
konstytucyjności, ale moim zdaniem – i takie jest
stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa – dobrze
by było, gdybyśmy znaleźli formułę powoływania na
stanowiska asesury zgodną z konstytucją.
Dziś, kiedy towarzyszę panu prezydentowi
Rzeczypospolitej na uroczystościach wręczania nominacji sędziowskich i osobom powołanym po raz
pierwszy na stanowisko sędziowskie wręczam łańcuch sędziowski jako oznakę zewnętrzną, atrybut
władzy sądowniczej, kiedy patrzę na młode koleżanki
i kolegów dołączających do wymiaru sprawiedliwości, jestem pełen obaw co do tego, czy ta osoba będzie
w stanie godnie wykonywać obowiązek sędziowski.
To najczęściej są znakomicie przygotowane osoby
pod względem merytorycznym, to są osoby, które
dysponują znajomością kilku języków obcych, ale
jednocześnie są to osoby najczęściej wywodzące się
spośród asystentów sędziów i referendarzy sędziowskich, które przed aktem powołania na stanowisko
sędziego nigdy samodzielnie nie wydały żadnego
rozstrzygnięcia. Przypominam, że na stanowisko
sędziowskie powołujemy taką osobę dożywotnio.
Jak państwo dobrze wiecie, pozbawienie sędziego
urzędu sędziowskiego jest następstwem szczególnie drastycznych przestępstw czy wykroczeń dyscyplinarnych. Są to przypadki niesłychanie rzadkie.
Dobrze wiemy, że nie ma prostych zależności między
tym, jakim dana osoba była studentem lub asystentem, a tym, jak potrafi wykorzystać swoją wiedzę
podczas sprawowania władzy sądowniczej. Były takie
przypadki, że ktoś przez całe studia miał wyłącznie
stopnie wyróżniające, wszystkie jego oceny formułowane w toku procesu nominacyjnego były wzorowe, a kiedy rozpoczął już samodzielne sprawowanie
funkcji orzeczniczych, miał tyle obaw, tyle rozterek
i tyle wątpliwości, że nie potrafił podjąć decyzji, nie
potrafił wyrokować. Dlatego tak ważne jest, abyśmy
stworzyli wspomnianą możliwość przyglądania się
przez pewien czas temu, w jaki sposób dana osoba
wykonuje obowiązki sędziowskie.

Chcę powiedzieć, że nie jest to wymysł polski.
W wielu krajach Europy Zachodniej funkcjonuje nie
instytucja asesora, ale instytucja sędziego na próbę:
powołuje się sędziego na określony okres, by przez
czas wspomnianej próby, trwającej cztery czy pięć
lat, dokonać weryfikacji orzecznictwa, a także cech
osobowych sędziego. Od osób sprawujących funkcje
związane z wymiarem sprawiedliwości społeczeństwo, my wszyscy mamy prawo oczekiwać najwyższych standardów wiedzy, kultury i zachowania. Jeśli
uda nam się przeprowadzić przedstawione tu działania, to gwarantuję, że ogląd polskiego wymiaru
sprawiedliwości będzie lepszy niż w chwili obecnej.
I kiedy wspomniane prace nad asesurą sądową będą
prowadzone, będę państwa bardzo prosił o życzliwe
pochylenie się nad tą instytucją.
Istotną możliwością funkcjonowania oraz działania Krajowej Rady Sądownictwa i ważnym jej zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych.
Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje akty prawne
dotyczące tych zadań, które są konstytucyjnymi
zadaniami Krajowej Rady Sądownictwa, a więc
strzeżenia niezawisłości sędziów i niezależności
sądów. Liczba opinii, które wpływają do Krajowej
Rady Sądownictwa, jest znacząca. W zeszłym roku
Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała sto osiemdziesiąt siedem projektów ustaw i aktów wykonawczych. Chcę powiedzieć, że we wspomnianej sferze
działalności Krajowej Rady Sądownictwa mamy
pewne kłopoty. Sędziowie z oczywistych względów
nie są przygotowani, nie mają wiedzy o charakterze
legislacyjnym, w związku z tym wspomniane oceny
mogą dotyczyć… One są formułowane głównie wtedy, gdy chodzi o pewne merytoryczne propozycje
i rozwiązania. Sfera techniki legislacyjnej z oczywistych względów wymyka się możliwości oceny
dokonywanej przez Krajową Radę Sądownictwa.
Jednocześnie chciałbym poinformować Wysoki
Senat, że są sytuacje, z którymi trudno się zgodzić.
Jak wspominałem, Krajowa Rada Sądownictwa pracuje na posiedzeniach plenarnych, odbywających się
raz w miesiącu. Oczekuje się od nas formułowania
opinii – i nie mają to przecież być opinie poszczególnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale
opinie całej rady. Tak więc jeśli otrzymujemy – proszę
pozwolić, że nie powiem, o jaki konkretnie podmiot
tutaj chodzi, chodzi o różne podmioty – projekt aktu
prawnego z prośbą o opinię w terminie dziesięciodniowym, to Krajowa Rada Sądownictwa po prostu
nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku, bo nie
ma możliwości powołania zespołu. To znaczy taka
możliwość jest, ale oznaczałoby to, że ja musiałbym
zwoływać coraz więcej posiedzeń Krajowej Rady
Sądownictwa w trybie ekspresowym i stałaby się ona
organem działającym permanentnie, bez możliwości
wykonywania innych zadań.
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Ważną funkcją Krajowej Rady Sądownictwa jest
dbałość o funkcjonowanie postępowań dyscyplinarnych i sprawowanie nad nim pieczy. Krajowa Rada
Sądownictwa uprawniona jest w szczególności do
zaskarżania orzeczeń dyscyplinarnych do wyższego
sądu. W zeszłym roku Krajowa Rada Sądownictwa
wypowiadała się w takich sprawach sto trzy razy.
Zważywszy na to, że sędziów Rzeczypospolitej jest
prawie jedenaście tysięcy, można by powiedzieć,
że te sto trzy przypadki, które rozpatrywaliśmy, to
margines. Moje stanowisko jest takie, że to jest o sto
trzy przypadki za dużo. Nie powinno w ogóle być
postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów,
to powinny być zdarzenia o charakterze zupełnie wyjątkowym. Ale jednocześnie jest tak, o czym wszyscy
funkcjonujący w organach kolegialnych wiemy, że
wśród tych, którzy są zaangażowani i z pasją wykonują swoje obowiązki, bywają osoby, które podchodzą
do tych obowiązków w sposób nie taki, jak byśmy
oczekiwali. Z tych względów te postępowania dyscyplinarne się toczą.
Krajowa Rada Sądownictwa najczęściej zaskarża orzeczenia dyscyplinarne sądów dyscyplinarnych
działających w apelacjach do Sądu Najwyższego,
żądając wyższego wymiaru kar. Krajowa Rada
Sądownictwa czyni wiele w tym zakresie, aby także
za pomocą tych postępowań dyscyplinarnych wpływać na sędziów, tak by w sposób rzetelny i odpowiedzialny wykonywali swoje obowiązki.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Sądzę, że miniony rok był dla Krajowej Rady Sądownictwa rokiem
wytężonej pracy i rzetelnego wykonywania stojących
przed radą konstytucyjnych obowiązków.
Proszę mi pozwolić na końcową refleksję. W przyszłym roku minie dwadzieścia pięć lat funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. A Krajowa
Rada Sądownictwa jest obecnie jedynym organem
konstytucyjnym, który nie dysponuje własną siedzibą. My wynajmujemy pomieszczenia. Wynajem
tych pomieszczeń kosztuje budżet państwa znaczącą
sumę. Tak więc do projektu nowego budżetu wprowadziłem już propozycję kupna w systemie ratalnym
budynku dla Krajowej Rady Sądownictwa, który to
zakup pozwoliłby na to, że w przeciągu pięciu, sześciu lat wydatki na funkcjonowanie Krajowej Rady
Sądownictwa zmniejszyłyby się, a to dlatego, że
utrzymanie własnego budynku jest zawsze tańsze
niż płacenie czynszu, najmu. I także w tej sprawie
będę prosił państwa o wsparcie w trakcie prac nad
ustawą budżetową.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się
tymi, moim zdaniem, najistotniejszymi kwestiami
związanymi z funkcjonowaniem Krajowej Rady

71

Sądownictwa w zeszłym roku. Jestem do dyspozycji, tak że jeśli będą pytania, będę na nie odpowiadał.
Dziękuję uprzejmie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytanie panu przewodniczącemu Romanowi Hauserowi?
Dobrze, dwóch panów senatorów jest zapisanych.
Udzielam głosu panu senatorowi Cimoszewiczowi.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, przede wszystkim serdecznie pozdrawiam. Wiele lat temu mieliśmy okazję współpracować.
Pan w swoim wystąpieniu sporo uwagi poświęcił kwalifikacjom sędziowskim, naborowi sędziów
itd. Mimo wszystko chciałbym pana prosić o rozszerzenie refleksji na ten temat, to jest na temat
przygotowania do wykonywania obowiązków, takiego przeciętnego poziomu zawodowego sędziów.
Opinia publiczna jest niestety, w moim przekonaniu, zbyt często informowana albo raczej bulwersowana informacjami o niezwykle dyskusyjnych
decyzjach czy orzeczeniach sądów. Jeśli są setki
tysięcy spraw, to, jak rozumiem, mogą się zdarzyć
także pomyki – ale niektóre z nich są niewytłumaczalne. Student pierwszego roku prawa dowiaduje
się, że nie ma kary bez winy, a na drugim roku
dowiaduje się, czym jest wina, i rozumie to pojęcie. Jak można skazać osobę ewidentnie niepełnosprawną umysłowo za jakieś drobne przestępstwa,
których szkodliwości ta osoba nawet nie potrafi
zrozumieć? A później trzeba to korygować, i to
w jakiś nadzwyczajny sposób. To jest kompletnie
nie do pojęcia. Takiego orzeczenia prawnik po prostu nie ma prawa wydać!
Mówi pan o wielkiej konkurencji przy ubieganiu
się o aplikacje sędziowskie i później o stanowiska sędziowskie. No, to powinno jednak stanowić gwarancję doboru ludzi dobrze przygotowanych. Mówił pan
o dobrym przygotowaniu warsztatowym. Jak to się
może zdarzyć? Jak może się zdarzyć, że kolejne sądy
kilkakrotnie skazują osobę za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości, ciągle na karę pozbawienia
prawa jazdy, bez sprawdzenia, czy ta osoba w ogóle ma prawo jazdy? Na mocy kolejnych orzeczeń ta
osoba jest skazywana na karę pozbawienia wolności
w zawieszeniu, mimo popełniania tego samego – bardzo groźnego, jak wiemy z życia – przestępstwa, aż
kończy się to jakąś straszliwą tragedią. Jak jest możliwe, żeby sądy wydawały takie orzeczenia? Dziękuję
bardzo.
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Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Panie Przewodniczący! Panie Prezesie Naczelnego
Sądu Administracyjnego!
Jak pan zwrócił uwagę i jak pana poprzednik
zwracał uwagę rok temu, system związany z dojściem
do wykonywania pracy, pełnienia funkcji sędziego
jest chyba niezbyt dobry. Niedawno podejmowaliśmy
decyzje związane z funkcjonowaniem krakowskiej
szkoły sędziów i prokuratorów.
I mam pytanie. Jakie jest pana stanowisko – jako
wieloletniego sędziego – co do tego, czy należałoby
wrócić do tego systemu, który obowiązywał wiele
lat temu i się sprawdził, czyli funkcjonowania normalnej aplikacji sędziowskiej, prowadzonej przez
sądy apelacyjne, i następnie asesury? Uważam, iż
aktualnie funkcjonującego modelu po prostu nie da
się zreformować.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Panie Prezesie, ja chciałbym nawiązać do wcześniejszego pytania pana senatora Ciocha i zapytać,
czy nie uważa pan, że w kompetencjach rady powinno
znaleźć się zadanie polegające na ocenie przygotowywania sędziów. Wszyscy podzielamy te uwagi, te
krytyczne spostrzeżenia, ponieważ wszyscy widzimy
jakieś niepokojące zjawiska, słyszymy o nich. Czy
wobec tego nie byłoby właściwe, żeby rada sądownictwa zajmowała się nie tylko oceną kandydata aspirującego do stanowiska sędziowskiego, ale także jakąś
ogólniejszą oceną dotyczącą przygotowywania kandydatów do tych stanowisk? Dzisiaj właściwie nikt
tego nie robi. W informacjach na przykład pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego nie ma nie tylko takich
informacji, ale nawet spostrzeżeń ogólniejszych, ocen
dotyczących tego, jak w ogóle funkcjonuje system
sprawiedliwości. Nikt tego nie robi. Obie Izby mogą
to robić, ale na podstawie jakiego materiału? Tak więc
to pytanie dotyczy tego, czy wśród kompetencji rady
nie powinna się znaleźć kompetencja do sporządzania
oceny procesu przygotowywania, mówiąc najogólniej, sędziów.
I drugie pytanie jest takie. Czy pan uważa, że uzasadnione jest obciążanie Krajowej Rady Sądownictwa
oceną projektów aktów prawnych, zwłaszcza że

w składzie tej rady znajdują się osoby, które z innego tytułu wypowiadają się co do projektów aktów
prawnych? Mnie się wydaje, że gdyby ta część pracy
odpadła radzie – a osobiście jestem głęboko przekonany, że ta praca jest tam wykonywana niepotrzebnie
– to rada miałaby więcej czasu na swoje podstawowe
obowiązki. Ale ciekaw byłbym, co sam pan prezes na
ten temat myśli, z uwagi na pańskie siedemnastoletnie
doświadczenie w pracy w tym organie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, myślę, że elementy pytania pana profesora, senatora Seweryńskiego
i pana marszałka Cimoszewicza pozostają w pewnej
łączności. Krajowa Rada Sądownictwa nie ma wśród
swoich zadań i swoich kompetencji możliwości oceny poszczególnych orzeczeń sądowych. Konstruując
system wyodrębnionej Krajowej Rady Sądownictwa,
przyjęliśmy, że te oceny dokonywane są w procesie instancyjnym, to znaczy, że sąd wyższego rzędu
dokonuje oceny poprawności, legalności orzeczenia
sądu pierwszej instancji.
Krajowa Rada Sądownictwa stara się nie wypowiadać… nie dokonywać ocen poszczególnych
orzeczeń sądowych, jednak w sytuacjach, które
szczególnie budzą zainteresowanie publiczne,
Krajowa Rada Sądownictwa, jak panowie senatorowie wiecie, zabiera głos. To jest trochę tak, że
pozycja Krajowej Rady Sądownictwa jest pozycją
dość złożoną w tym sensie, że sędziowie oczekują
od Krajowej Rady Sądownictwa tego, by Krajowa
Rada Sądownictwa była swoistym związkiem zawodowym sędziów. Na spotkaniach z sędziami ciągle słyszę, że rada sędziom czegoś nie załatwiła,
że rada nie wystąpiła w jakiejś sprawie, że rada za
mało walczy o płacę, o asystentów sędziów, o obsługę i o infrastrukturę techniczną sądów. Moje
tłumaczenie tego, jakie są kompetencje konstytucyjne Krajowej Rady Sądownictwa, nie przekonuje
sędziów. Sędziowie oczekują od Krajowej Rady
Sądownictwa właśnie tego typu działań. Ja mogę
zapewnić, że tak długo, jak będę pełnił funkcję
przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa,
Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie występowała z postulatami czy dezyderatami dotyczącymi
kwestii, które nie leżą w obowiązkach Krajowej
Rady Sądownictwa.
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Jest też tak, że od Krajowej Rady Sądownictwa
oczekuje się formułowania ocen poszczególnych wyroków czy poszczególnych orzeczeń, które zapadają. Takiej kompetencji Krajowa Rada Sądownictwa
nie ma i nie jest uprawniona do… Mogę powiedzieć,
Panie Senatorze, że gdybym to ja orzekał, tobym
wydał także i w tym przypadku, o którym był pan
łaskaw powiedzieć, inny wyrok. A Krajowa Rada
Sądownictwa, jak mówię, nie ma dziś podstaw, by
dokonywać ocen. Gdyby była taka potrzeba, to można
zastanowić się nad… Oceny i badanie funkcjonowania poszczególnych sędziów, okręgów i apelacji
należą w swej istocie do ministra sprawiedliwości.
To minister sprawiedliwości ma zespół wizytatorów,
którzy powinni dokonywać bieżącej analizy orzecznictwa sądów powszechnych; ja mogę powiedzieć, jak
to wygląda w sądach administracyjnych.
Jak państwo wiecie, kieruję także Naczelnym
Sądem Administracyjnym i sprawuję nadzór nad
szesnastoma wojewódzkimi sądami administracyjnymi. W systemie sądownictwa administracyjnego
jest to, czego nie ma w sądownictwie powszechnym.
I nie wiem, czy to jest możliwe do skonstruowania
w sądownictwie powszechnym. Otóż w sądach administracyjnych mamy ustalone pensa, to znaczy,
obciążenia miesięczne, które sędzia musi zrealizować.
Każdy sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego
musi być na rozprawie sprawozdawcą w szesnastu
sprawach w miesiącu. Oprócz tego, w zależności od
potrzeb i wpływu, załatwia na posiedzeniu niejawnym
sprawy o charakterze spadkowym. W Naczelnym
Sądzie Administracyjnym pensum to wynosi dziewięć spraw na rozprawie plus rozstrzygnięcia o charakterze spadkowym. W sytuacjach, kiedy powstaje
konieczność odroczenia rozprawy… Taka odroczona
rozprawa jest dodawana w następnym miesiącu, ponieważ uznajemy, że jeśli miało miejsce takie zdarzenie, to znaczy, że sędzia źle przygotował posiedzenie
i w związku z tym taka jest konsekwencja.
Każdy wojewódzki sąd administracyjny co cztery lata poddawany jest szczegółowej, dogłębnej…
Przeprowadzane są wizytacje. Orzecznictwo tego
sądu i każdy z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego otrzymuje indywidualną ocenę swojej
pracy. Obejmuje ona ocenę sprawności orzekania
i ocenę jakości tego orzekania badaną w ten sposób…
Jaka jest stabilność orzecznictwa tego sądu i tego
sędziego, który był sędzią sprawozdawcą. Nie wiem,
czy jest to możliwe do zrobienia w powszechnym
wymiarze sprawiedliwości. Jestem administratywistą, moja znajomość prawa karnego i prawa cywilnego jest mniejsza, ale sądzę, że można by spróbować
także w sądownictwie powszechnym znaleźć pewne
ogólne reguły, które by pozwalały sprawdzać, na ile
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efektywnie pracuje sędzia oraz ile wydaje orzeczeń
i jakiej jakości.
Zwracając się do pana senatora Ciocha… No, ja,
Panie Senatorze, jestem z tego pokolenia, które jest
przywiązane do aplikacji odbywanej w sądzie, do egzaminu sędziowskiego i poddania się asesurze. W związku z tym to moje spojrzenie pewnie nie jest do końca
rzetelne. Myślę, że tamten sposób kształcenia był lepszy. Ja nie sądzę, także jako belfer akademicki, by ex
cathedra można było nauczyć kogoś bycia sędzią. To
jest robota o charakterze technicznym, to jest robota,
w której trzeba usiąść za stołem i rozstrzygnąć wiele
spraw, by nabyć pewne elementy techniki orzekania,
mieć wyobraźnię, jak ukształtować proces, by ten proces szybko zakończyć. Tak że moim zdaniem…
I jeszcze jedna uwaga. W Europie szkoły sądowe
nie są przecież w istocie powoływane do tego, by
kształcić kogoś na stanowisko sędziowskie. Szkoły
sędziowskie powoływane są po to, by ułatwić proces
samokształcenia sędziów, po to, by kiedy pojawiają się nowe rozwiązania, właśnie w szkole można
było tych nowych elementów nauczyć, przedstawić,
o co w tym chodzi. Tak więc są one jakby elementem
swoistego doskonalenia zawodowego, a nie przygotowywania do wykonywania zawodu sędziowskiego.
Wracam do pytania pana profesora senatora
Seweryńskiego. W sprawozdaniu, które corocznie prezentuję jako prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
są odniesienia dotyczące naszej, sądowej oceny jakości
stanowionego prawa. Trudno mi oczywiście wypowiadać się, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie powinien to
czynić pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Pewnie jeszcze większe wątpliwości miałbym co do tego, jak realizować powinna te zadania Krajowa Rada Sądownictwa.
Bliska mi jest w istocie konstatacja pana profesora senatora, że rada nie jest dobrze przygotowana do opiniowania aktów prawnych. Gdyby to dotyczyło rzeczywiście
stricte elementów niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, to tak. Jeśli jednak do Krajowej Rady
Sądownictwa wpływa z prośbą o opinię projekt nowego
prawa geodezyjnego i kartograficznego – a to jest taka
gruba księga – to przy najlepszej woli koleżanek i kolegów my nie mamy kompetencji, by się wypowiadać
w takich sprawach. Możemy się wypowiedzieć co do
tego, czy w tych aktach jest umożliwiony dostęp do sądu
i jakiego typu rozstrzygnięcia sąd może wydać. Ale ocena całego aktu pozostaje zupełnie poza możliwościami
sędziów. Tak na to spoglądam.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie zadaje pan senator Hodorowicz.
Potem pan senator Matusiewicz i pan senator
Wojciechowski.
Proszę bardzo, pan senator Hodorowicz.
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Senator Stanisław Hodorowicz:
Chciałbym zapytać, czy to rozwiązanie „sędzia
na próbę” jest tylko hasłem, czy są w tym zakresie
przemyślenia, jak formalnie miałoby to wyglądać
i czym ewentualnie różniłoby się od starego systemu
kształtowania i kształcenia sędziów. To po pierwsze.
I drugie moje pytanie. Tak jak pan był uprzejmy
powiedzieć, Krajowa Rada Sądownictwa wypowiadała się w stu osiemdziesięciu siedmiu przypadkach
odnośnie do kwestii niezależności sędziów. Proszę
mi łaskawie na podstawie przeszłego okresu powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało i skąd w ogóle
bierze się ta kwestia jak gdyby pewnego zamachu na
niezależność, skoro w Krajowej Radzie Sądownictwa
zasiadają także ludzie, którzy biorą udział w tworzeniu aktów prawnych; mam na myśli parlament. A więc
skąd bierze się w ogóle ta kwestia? I jak są wyłaniane
opinie w obrębie Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy
ma ustosunkowywać się do takiego czy innego aktu
prawnego? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, pytanie będzie jeszcze dotyczyło zakresu przedstawiania przez Krajową Radę
Sądownictwa wniosków o powołanie sędziowskie
panu prezydentowi. To jest trzecie sprawozdanie w tej
kadencji, a w zasadzie te liczby się nie zmieniają. Ze
sprawozdania wynika, że zgłoszeń jest ponad cztery
tysiące osiemset, powołań – trzysta sześćdziesiąt,
a brakuje około ośmiuset sędziów, przede wszystkim
w sądach pierwszoinstancyjnych w dużych miastach.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że stanowisko asesora jest niezgodne z konstytucją, o ile dobrze pamiętam, ma już ponad sześć lat.
I w tym okresie pogłębia się zapaść kadrowa w sądach. I ustawodawca, i Krajowa Rada Sądownictwa,
i kolejni przewodniczący, i kolejne składy Krajowej
Rady Sądownictwa, i kolejni ministrowie sprawiedliwości nie znajdują skutecznego sposobu zwiększenia kadry sędziowskiej. Kiedy, pana zdaniem, może
to nastąpić? Kiedy może to nastąpić? I czy tutaj nie
należałoby zmienić systemu? Większość tej kadry
rekrutuje się spośród referendarzy sądowych i asystentów sędziego, natomiast spośród innych zawodów,
to znaczy spośród adwokatów czy radców prawnych,
w znacznie mniejszym stopniu, bo tak w granicach
6,7%; tylu ich zmienia obecne stanowisko na służbę
sędziowską. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Wojciechowski. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Moje pytanie będzie jakby rozwinięciem pytania pana
senatora Matusiewicza.
Trzysta sześćdziesiąt siedem powołań, sto
dziewięćdziesiąt osiem sędziów i byłych sędziów.
Sędziami zostało sześćdziesięciu pięciu referendarzy,
osiemdziesięciu siedmiu asystentów sędziego, sześciu
radców prawnych, sześciu adwokatów i pięciu prokuratorów. Nie rozmawiałem z wieloma prokuratorami,
którzy chętnie zostaliby sędziami, ale twierdzą oni, że
nie mają do tego zawodu predyspozycji genetycznych,
to znaczy nie mają nikogo takiego w rodzinie. Taki
przykład: był konkurs na stanowisko sędziego sądu
rejonowego, ubiegała się o to asystentka sędziego
i pani prokurator z siedmioletnim doświadczeniem
mająca bardzo wysokie oceny z pracy. No i w głosowaniu w Krajowej Radzie Sądownictwa pani prokurator otrzymuje oczywiście zero głosów, a asystentka – szesnaście głosów. Jaka jest przyczyna tego
stanu rzeczy? Bo prokuratorzy chcieliby zostawać
sędziami, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście mogą
nie składać aplikacji czy rzadko składają aplikacje
z uwagi na to, że taki przykład jak podany wcześniej odstraszył ileś tam osób. Bo muszę tutaj dodać,
że również ojciec tej asystentki sędziego jest sędzią
i jej mama jest sędzią, więc to już trzecia taka osoba
w rodzinie. Czy znane są panu powiązania tych osób,
które zostały mianowane, powiązania rodzinne z sędziami czy też jakieś inne powiązania? Czy to jest
w ogóle w jakiś sposób badane przez Krajową Radę
Sądownictwa, tak żeby do takich absurdów nie dopuszczać w przyszłości? Czy Krajowa Rada ma na to
jakiś sposób? Bo niewątpliwie jest to jedna z przyczyn
złej opinii, o której będę jeszcze mówił w następnych
pytaniach, społeczeństwa, Polaków o sądownictwie
w Polsce w ogóle. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Jeśli
chodzi o ostatnią kwestię, to oczywiście nie jestem
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w stanie przypomnieć sobie wśród tej masy osób przewijających się w procedurze mianowania w Krajowej
Radzie Sądownictwa tego konkretnego przypadku.
Jest tak, Wysoki Senacie, że zainteresowanie adwokatów i radców prawnych dojściem do zawodu sędziowskiego nie obejmuje sądów rejonowych, i to
z bardzo prozaicznych względów: wynagrodzenie
sędziego sądu rejonowego nie jest szczególnie atrakcyjne dla dobrego radcy prawnego czy adwokata,
a takimi byłby zainteresowany wymiar sprawiedliwości. Zgłoszenia od dobrych adwokatów czy radców
prawnych są zgłoszeniami do sądów okręgowych lub
sądów apelacyjnych. Ale w tej konkurencji ubiegającego się o awans sędziego z długoletnim stażem
sędziowskim i osoby z zewnątrz w głosowaniu – nie
będę tego ukrywał – najczęściej wygrywa sędzia, bo
w tej dyskusji nad osobami dysponujemy pełnym materiałem o sędzim, wiemy, jak orzekał, jaka jest stabilność, jaka jest jakość tego orzecznictwa, i w związku
z tym mamy przekonanie, że ten kandydat będzie
dobrze wykonywał obowiązki sędziowskie. Jedyna
możliwość w związku z problemem, który pan senator był łaskaw poruszyć, jest taka, że przecież od
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odmawiającej
przedstawienia kandydata do powołania służy odwołanie do Sądu Najwyższego. Zatem pani prokurator,
która nie uzyskała tego powołania czy wskazania do
powołania, powinna wykorzystać możliwość wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego, który będzie
po prostu tę sprawę rozpatrywał. Jest też przecież
tak, że na te posiedzenia zespołów, które przygotowują oceny kandydatów, by je następnie przedstawić Krajowej Radzie Sądownictwa, zapraszani są
przedstawiciele innych zawodów. Jeśli kandyduje
adwokat, zawiadamiamy właściwą radę adwokacką,
jeśli notariusz – radę notarialną, jeśli radca prawny
– przedstawicielstwo radców prawnych. I przecież
w toku tych postępowań przedstawiciele organizacji
samorządowych mają prawo wypowiedzieć się co
do kandydata. Niestety, często słyszymy, że zdaniem
tego opiniującego nie jest to właściwa kandydatura na
stanowisko sędziowskie. Zatem gdy sam przedstawiciel organu samorządowego zgłasza wątpliwości, czy
to jest dobry kandydat, czy nie, no to, że tak powiem,
pojawiają się możliwości wyboru innych kandydatów.
Instytucja sędziego na próbę. Jak Wysoki Senat
dobrze pamięta, instytucja asesury została uznana za niekonstytucyjną w orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego nie dlatego, że trybunał uznał, że
asesura nie jest możliwa. Wręcz odwrotnie, z uzasadnienia tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
wynika, że instytucja asesury jest możliwa. Zarzut
niekonstytucyjności dotyczył tego, że asesor powoływany był przez organ władzy wykonawczej. Zatem
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była ta wątpliwość, czy nie wpłynie to na niezawisłość sędziowską. Stąd w projekcie, który prezydent
Rzeczypospolitej przedstawił Sejmowi, jest propozycja, aby powoływanie na stanowisko asesora miało
taki sam przebieg jak powoływanie na stanowisko
sędziowskie, czyli byłoby ogłoszenie o wolnym stanowisku asesorskim, postępowanie przed Krajową Radą
Sądownictwa i wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
do prezydenta o powołanie. Ja przed chwilą mówiłem, że jestem przywiązany do instytucji asesora,
w związku z czym może nie do końca jestem w stanie
państwa przekonać… Po prostu wydaje mi się, że to
jest taka instytucja, dzięki której w wymiarze sprawiedliwości będą rzeczywiście najlepsi kandydaci.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Teraz oddaję głos panu senatorowi Paszkowskiemu.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałbym zapytać o kwestie
związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez
Krajową Radę Sądownictwa. Co prawda jest tutaj rozdział dotyczący tych spraw, ale to wszystko jest ujęte
bardzo formalnie. A mianowicie pisze się między
innymi o tym, że rozpoznano tysiąc trzysta piętnaście
spraw, które uznano za skargi, rozpatrzyły je komisje
itd… Ale ja chciałbym się dowiedzieć – tego nie ma
w tym sprawozdaniu, choć można się tego domyślać
na podstawie, powiedzmy, tego, jakie komisji zostały wymienione, jaka problematyka przewijała się…
Czy tendencja w tym zakresie jest wzrastająca? Czy
tych skarg jest coraz więcej? Oczywiście państwo
kwalifikujecie te pisma jako skargi albo inaczej…
Czy ich liczba, że tak powiem, się zwiększa? Jaki
jest przedmiot tych skarg? Jakie wnioski pojawiają
się w związku z tymi skargami? Jaki jest stopień ich
zasadności w tym zakresie? Pytam o to, bo tego nie
ma w tym sprawozdaniu.
I następne pytanie. Od czasu do czasu jesteśmy
informowani przez środki masowego przekazu na
przykład o tym, że pewne postępowania dyscyplinarne przedawniły się w toku działań komisji
dyscyplinarnych – pojawiają się takie informacje – lub też że, powiedzmy, procedura uchylania
immunitetu sędziowskiego była dość przewlekła,
co oczywiście uniemożliwiało jakieś tam postępowania. Myślę, że to również jest przedmiotem
troski Krajowej Rady Sądownictwa. Czy mógłby
pan potwierdzić, że zdarzają się przypadki, że postępowania dyscyplinarne są bardzo przewlekłe,
że czasami nawet dochodzi do przedawnienia, jeśli
chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną danego
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

sędziego, lub też że występuje na przykład przewlekłość postępowań w zakresie uchylania immunitetu
sędziowskiego? Konfrontując to chociażby w tej
chwili z działalnością dotyczącą parlamentarzystów… No, w tej chwili tryb postępowania w tym
zakresie jest bardzo dziwny – taka jest moja ocena.
A mianowicie chodzi, że tak powiem, o taką szeroką, chyba dość szybką, ale bardzo sformalizowaną, drogę prowadzącą do uchylenia immunitetu
parlamentarzystom w przypadku błahych spraw,
dotyczących wykroczeń. I to się odbywa z udziałem, że tak powiem, całego szczebla instancyjnego,
począwszy od organów policyjnych, a skończywszy
na ewentualnym wpływaniu takich spraw, dotyczących błahych przyczyn wykroczeniowych itd., do
parlamentu. Dziękuję.

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Przewodniczący!
Chciałbym dopytać w związku z pytaniem…
Ile osób z tych osiemdziesięciu siedmiu asystentów
i sześćdziesięciu pięciu referendarzy to były osoby
mające w najbliższej rodzinie sędziów? Prasa wielokrotnie pisała o tym, że to rodzic wystawiał dziecku
opinię na stanowisko. Chodzi chociażby o sprawy
z Olecka, z Lublina na wschodzie… Takich przypadków było bardzo dużo. Czy Krajowa Rada badała
takie przypadki?
I druga sprawa. Wielokrotnie przychodzili do
mnie ludzie z takimi sprawami, że sędzia powiedział na przykład: ja tu jestem bogiem. Gdyby to
powiedział ktoś inny, natychmiast zostałby wysłany
na badania psychiatryczne czy jakieś inne… Tak by
było, gdyby to się wydarzyło. Czy jednak taki sędzia
jest w ogóle sprawdzany pod względem tego, czy
władza w jakiś sposób nie zaburzyła jego osobowości? Czy sędziowie są w jakiś inny sposób sprawdzani co do tego, czy mają psychiczne predyspozycje
do sprawowania urzędu? Sprawdza się policjantów,
sprawdza się kierowców, ale czy również sędziowie
są sprawdzani pod tym względem? A jeśli tak, to czy
robią to fachowcy – psycholodzy, psychiatrzy – czy
też ktoś inny? Jak wygląda sprawa predyspozycji do
tego zawodu, tych, że tak powiem, genetycznych –
mówiłem tu już o tym – i po prostu psychicznych
predyspozycji do sprawowania funkcji sędziego?
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, jeśli chodzi o skargi i wnioski wpływające do Krajowej Rady Sądownictwa,
to one w 95% są polemiką z orzeczeniami sądów.
W tym zakresie Krajowa Rada Sądownictwa oczywiście nie ma żadnych kompetencji, by badać, czy
dany wyrok był prawidłowy, czy nieprawidłowy.
Stronie służy środek odwoławczy od wyroku i to
sąd wyższej instancji będzie sprawdzał, czy dane
rozstrzygnięcie było prawidłowe, czy nie. Z kolei
w takich sytuacjach, gdy w skargach są podnoszone elementy związane na przykład z zachowaniem
sędziego na sali sądowej, z nieodpowiednią formą
zwracania się do stron postępowania, prowadzimy
postępowania wyjaśniające, żądamy wyjaśnień od
sędziego, od prezesa sądu, kolegium sądu. Bardzo
często też – w zeszłym roku było osiem takich przypadków – na miejsce jedzie zespół wizytacyjny
Krajowej Rady Sądownictwa, który tam sprawdza
dokumentację aktową i przedstawia płynące z wizytacji wnioski. Jeśli są one negatywne, to Krajowa
Rada Sądownictwa żąda wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego w stosunku do sędziego – bo sama
rada nie ma kompetencji do tego, by postępowanie
dyscyplinarne prowadzić.
Jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne, to, jak
mówię, nie prowadzi ich Krajowa Rada Sądownictwa,
prowadzą je właściwe sądy dyscyplinarne. Od orzeczeń sądów dyscyplinarnych w sądach powszechnych służy odwołanie do Sądu Najwyższego. I to
jest ta droga, która jest możliwa. A Krajowa Rada
Sądownictwa w tych przypadkach, w których uznaje
orzeczenie pierwszoinstancyjne za orzeczenie zbyt
łagodne, formułuje odwołanie do Sądu Najwyższego
z wnioskiem o wymierzenie wyższej kary dyscyplinarnej.
Przypadki przewlekania, jak to był łaskaw określić pan senator, postępowań dyscyplinarnych zapewne są, ale ja danymi w tej kwestii nie dysponuję, ponieważ ona pozostaje poza sferą możliwości
kontrolnych Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę,
że one mają podobny charakter jak próby przeciągania postępowań sądowych. Bo proszę zwrócić
uwagę, że w każdym procesie cywilnym czy karnym oprócz osób, które są zainteresowane szybkim zakończeniem procesu, jest też druga strona,
która jest zainteresowana tym, by ten proces jak
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

najbardziej przeciągnąć, maksymalnie wydłużyć.
W bliskim memu sercu sądownictwie powszechnym jest tak, że jeśli ktoś występuje przykładowo
o pozwolenie na budowę i organ prowadzi czy chce
prowadzić i prowadzi postępowanie, by wydać takie pozwolenie na budowę, to jest też druga strona
tego postępowania – najczęściej sąsiad z działki
obok, który przez lata na tę wolną działkę wyprowadzał psa, spędzał tam czas czy coś takiego – i ta
druga strona będzie, wykorzystując wszystkie możliwe mechanizmy procesowe, dążyła do tego, żeby
ten proces sądowy wydłużyć i żeby to pozwolenie
na budowę się nie ukazało. Zatem jest tu także
wykorzystywanie instrumentów procesowych, by
nie doszło do zakończenia sprawy.
Jeśli chodzi o kwestię rodzin sędziowskich, to
ja wiedzy na ten temat nie mam. Krajowa Rada
Sądownictwa nie wie, czyją córką czy synem jest
aplikujący na stanowisko sędziowskie. Jeśli to jest
problem na większą skalę, to być może dokumenty,
które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości
i które są wypełniane danymi z racji zgłoszenia się,
ubiegania się o stanowisko sędziowskie, powinny być
uzupełnione dodatkową informacją, czy dana osoba
jest we wspomnianych relacjach rodzinnych, czy nie.
Ale to oczywiście leży w gestii ministra sprawiedliwości. W tych sprawach, o których się dowiadujemy
czy które się ujawniają, Krajowa Rada Sądownictwa
żąda wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Tak
było, kiedy jeden z wiceprezesów sądu uczestniczył,
głosował w głosowaniu nad kandydaturą, a jednym
z kandydatów był jego syn. I to jest, że tak powiem,
możliwy sposób postępowania; zresztą to postępowanie jeszcze trwa.
Jeśli sędzia oświadcza, tak jak pan senator był
łaskaw powiedzieć, że jest bogiem, to oczywiście
jest to sygnał świadczący o wahnięciu stanu zdrowia. Jak w każdym zawodzie, takie przypadki mogą
się zdarzać. Wtedy powinien wpłynąć wniosek do
właściwego rzecznika dyscyplinarnego i kolegium
sądu, bo kolegium sądu jest uprawnione do skierowania sędziego na stosowne badania lekarskie.
Ale chcę też poinformować, że w przypadku
każdego wniosku o ubieganie się o stanowisko
sędziowskie kandydat przedkłada zaświadczenie
lekarskie o zdolności fizycznej do wykonywania zawodu sędziowskiego i zaświadczenie psychologiczne o tym, że się nadaje. A co się dzieje
w trakcie wykonywania zawodu sędziowskiego…
no, życie jest bogate i mogą być różne przypadki.
Ale zapewniam, Panie Senatorze, że jeśli są takie
zdarzenia, to i organy samorządu sędziowskiego,
i Krajowa Rada Sądownictwa podejmują możliwe
działania.

Dziękuję.
Pan senator Wojciechowski. Proszę bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Przewodniczący! Według badań chociażby CBOS
zaufanie do sądów, do sędziów gwałtownie spada.
W tej chwili ten najwyższy stopień zaufania, mam
tutaj takie badanie, to zaledwie 1% – to są ci, którzy
nie mają żadnych zastrzeżeń do działania wymiaru
sprawiedliwości – a negatywnie wymiar sprawiedliwości odbiera ponad połowa badanych.
Czy Krajowa Rada Sądownictwa widzi problem
w tym, że ten odbiór społeczny systematycznie się
obniża? Wzrasta liczba skarg na sędziów. W tej
chwili Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym
organem, który bada takie skargi. Tych skarg przybyło 75%. I jest to wyjątkowo dużo. Odpowiedzi
Krajowej Rady Sądownictwa… Jeżeli osoba się
skarży, że sędzia zachowuje się niestosownie,
mówi, że jest bogiem, Krajowa Rada Sądownictwa
ma przygotowany wzór odpowiedzi – a wiem, że
jest to przygotowany wzór, stąd, że kilka osób
przyniosło praktycznie identyczne pisma – w którym wypisane są kompetencje Krajowej Rady
Sądownictwa, a nie ma słowa odniesienia do problemu tego człowieka… Jeżeli to nie Krajowa Rada
Sądownictwa ma być adresatem, to wypadałoby
temu człowiekowi napisać, co on ma w tej sprawie
zrobić. Krajowa Rada Sądownictwa słowem nie
odnosi się do problemu człowieka, który został
w ten sposób potraktowany na sali rozpraw i nie
wie, co ma zrobić, ale przysyła mu taki elaborat
i pisze: skarga oczywiście bezzasadna, bo te skargi
dzielą się na bezzasadne i oczywiście bezzasadne.
I jeszcze jedna kwestia, dotycząca postępowań
dyscyplinarnych i jakości sędziów, którzy orzekają.
Chociażby sprawa afery testamentowej, słynnej afery
testamentowej z Poznania. Osoba, która dopuściła się
ciężkich przestępstw…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
ja poproszę o pytania, a nie o opinie.)
Tak, ale…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Ja bym sugerował, żeby pan przedstawił swoją opinią, swoje stanowisko w debacie.)
Ale muszę przedstawić problem, żeby móc zadać
pytanie.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
proszę o pytania. Przepraszam, ale pan jednak nieco
przesadza.)
(Senator Kazimierz Kutz: Ja w sprawie formalnej.)
Sprawa tej afery testamentowej…
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Marszałek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
W sprawie formalnej?
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kutz:
Panie Marszałku, chciałbym panu podziękować za
to, że pan jednak przerywa ten festiwal gadulstwa.
Posłowie nauczyli się tutaj mówić…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Senatorowie.)
…bez dyscypliny, a ich pytania… Czasami w ogóle
mają trudności ze sformułowaniem pytania. Gawędzą
po dziesięć minut; zabierają głos po dwa, trzy razy.
Ja myślę, że są pewne zasady.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze…)
Pytanie powinno trwać minutę, a głos można zabrać dwa razy. I koniec.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję serdecznie za wsparcie, ale ja kontroluję
to gadulstwo. Niezależnie od tego, jak ciekawe są te
opinie, proponuję wygłaszać je w taki sposób, żeby
stanowiły one krótkie pytanie. I wtedy krótko będzie
można na nie odpowiedzieć.
Oddaję głos i poproszę o pytanie. Proszę zakończyć tę wypowiedź pytaniem.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Tak, tak, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.
Mówiąc krótko, chodzi o przeciąganie spraw przez
sądy, o takie prowadzenie spraw przez sądy, że sędzia,
który dopuścił się przestępstwa, może dalej być sędzią.
Chodzi o słynne stwierdzenie „nieumyślne wprowadzenie do obiegu dokumentu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, bo za takie przestępstwo została
skazana pani sędzia z Poznania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Paszkowski, proszę uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja w kontekście pana odpowiedzi na moje pytania
dotyczące spraw dyscyplinarnych, przedawnień itd. Pan
prezes powiedział – tak zrozumiałem – że Krajowa Rada
Sądownictwa nie ma pełnego obrazu w tej sprawie. Ja
bym zatem chciał dopytać, kto ma ten pełen obraz sytuacji
dotyczącej postępowań dyscyplinarnych prowadzonych

w stosunku do sędziów. Czy jest taki organ? Czy jest nim
minister sprawiedliwości, a może Sąd Najwyższy jako, że
tak powiem, organ odwoławczy? A może jest to po prostu
rzecz nie do końca zbadana? Chyba że w ramach prac
naukowych czy jakichś postępowaniach studyjnych…
Czy w kontekście chociażby kompetencji Krajowej Rady
Sądownictwa kwestia wypowiadania się o stanie kadry
sędziowskiej… Czy według pana prezesa to nie powinno
obejmować również tego aspektu?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
I pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, chciałabym zadać pytanie związane z jednym z fragmentów pana wypowiedzi. Mówił
pan o nadzwyczajnych zdolnościach tych osób w czasie studiów, a później o problemach z wykonywaniem
zawodu sędziego, z wydawaniem orzeczeń, wyroków.
Czy nie uważa pan, że media w Polsce mają wpływ…
są zbyt zainteresowane toczącymi się postępowaniami – dotyczy to szczególnie głośnych spraw –
w związku z czym często przed wydaniem wyroku
dowiadujemy się, jaki wyrok powinien zapaść czy jaki
może zapaść? Czy to ma wpływ na poziom orzekania
w tych różnych sprawach głośnych medialnie?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Przewodniczący, pan wprawdzie odpowiadał już na to pytanie, jednakże, że tak powiem, w toku
wypowiedzi chyba troszkę zmienił pan zdanie.
Chciałbym więc dopytać tak ostatecznie: jaka
jest w tej chwili kondycja wymiaru sprawiedliwości w pana ocenie czy też w ocenie Krajowej Rady
Sądownictwa? To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Chciałbym zapytać o pewną sprawę techniczną, chodzi mianowicie o kwestię monitorów na salach sądowych, którymi bardzo często
– właściwie we wszystkich przypadkach, które znam
– sędzia jest zasłonięty. W ogóle nie widzi on wtedy
ludzi, nie widzi, co się dzieje na sali. A jednocześnie
ludzie nie widzą sędziego. Czy to jest, pana zdaniem,
dobry zwyczaj, czy może raczej należy tę kwestię
rozwiązać w jakiś inny sposób? I czy w okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła
na wspomniany problem uwagę? Dziękuję.
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Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zacznę od pierwszej kwestii, która się pojawiła,
mianowicie od sprawy skarg i wniosków wpływających do Krajowej Rady Sądownictwa.
Panie i Panowie Senatorowie, między innymi
z tego właśnie powodu jestem gorącym zwolennikiem nagrywania rozpraw sądowych. Jeśli dysponujemy nagraniem z rozprawy sądowej, takie
nagranie stanowi materialny środek, za pomocą
którego możemy, odtworzywszy taśmę, sprawdzić,
czy zarzuty kierowane pod adresem danej strony są
uzasadnione czy nieuzasadnione. Strona, która przegrała proces, będzie szukała tysiąca sposobów, by
wykazać, że doszło do naruszeń, w wyniku których
wyrok nie powinien być wyrokiem uwzględnionym.
Dwa lata temu spotkałem się w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym z taką sytuacją, że strona wniosła
skargę, zgodnie z którą sprawa, na którą wspomniana strona czekała, nie została w ogóle ogłoszona,
a nagle ukazał się wyrok. Na szczęście przed salami
sądowymi mamy monitoring, dysponowałem więc
materiałem z monitoringu i mogłem pokazać stronie, że sprawa została wywołana, a strona z jakichś
względów nie chciała wejść na salę. I to już pozostaje
poza oceną – postępowania ludzkie są oczywiście
złożone i skomplikowane. Z drugiej strony przecież nikt tak dobrze jak państwo nie wie, że na sali
rozpraw jest, że tak powiem, 50:50, to znaczy 50%
osób wychodzi usatysfakcjonowanych wyrokiem
sądowym, a ten, kto przegrał, będzie szukał przeróżnych argumentów, by wykazać, że dane orzeczenie sądowe było niedobre. Bo po prostu, mówiąc
umownie, przegrał swoją sprawę. I efektem jego
niezadowolenia będzie próba uruchomienia różnych
środków o charakterze nadzorczym czy dyscyplinującym w stosunku do sędziów.
Jeśli chodzi o sprawę poznańską, to ja nie znam jej
szczegółów, ale wiem, że postępowanie dyscyplinarne
zostało zakończone. Sędzia, z tego co pamiętam, została ukarana dotkliwą karą dyscyplinarną, a mianowicie została przeniesiona do orzekania w Rzeszowie.
Wyjazd do orzekania z Poznania do Rzeszowa jest,
że tak powiem, sporą…
(Senator Andrzej Matusiewicz: Do Łodzi.)
…dolegliwością. To, jak orzeka sąd…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak, do Łodzi.
Najpierw do Kalisza, do Koszalina, a potem do Łodzi.)
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…dyscyplinarny, to jest już przecież sfera orzekania. Nie ma przecież specjalnych sędziów dyscyplinarnych, Panie Senatorze. Wybór składu orzekającego
sądu dyscyplinarnego polega na tym, że w puszce
znajdują się nazwiska wszystkich sędziów danego
sądu i po prostu losuje się skład orzekający w danej
sprawie. Podobnie jest w Sądzie Najwyższym: losuje
się skład orzekający Sądu Najwyższego. Nie ma więc
żadnej możliwości dobierania składu orzekającego
tak, by był on korzystny dla strony postępowania.
Było jeszcze pytanie pani senator…
(Senator Alicja Zając: O media.)
(Senator Piotr Zientarski: O wpływ mediów…)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, media mamy takie, jakie mamy. Jest prawo… Media mają prawo
zabierać głos, występować w różnych sprawach. Ja
w sytuacjach, kiedy uznaję, że pewne wypowiedzi nie
mają podstaw, zabieram głos publicznie. Ostatnio –
być może niektórzy z państwa o tym czytali – wspólnie z pierwszą prezes Sądu Najwyższego podjęliśmy
polemikę ze stanowiskiem zasłużonej osoby, wybitnego ekonomisty, który oczywiście ma prawo do
głoszenia określonych poglądów i tego prawa nikt mu
nie odbiera. Niemniej jednak u podstaw formułowania
takich poglądów powinny leżeć rzetelne dane, bo
wtedy jest pole do dyskusji, a niestety bardzo często
bywa tak, że poglądy formułowane w mediach są
poglądami, nazwijmy to, wyciąganymi z kapelusza.
I tu zawsze pojawia się moja obawa, ale to nie obawa
dotycząca tylko Polski, bo bywa, że i w innych krajach… W jakim stopniu stanowisko mediów może
wkraczać, choćby podświadomie, w sferę niezawisłości sędziowskiej. Mam niekiedy prawo się bać o to,
że sędzia może ulec pokusie, by wydać orzeczenie
nie tyle zgodne z jego sumieniem i mające podstawę
prawną, ile takie, które uzyska aprobatę społeczną.
Oczywiście byłoby źle, gdybyśmy w takim kierunku
zmierzali.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę o pytania.
Pan senator Wojciechowski zgłaszał się…
(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Marszałku
nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na moje pytania.)
Pan senator Wojciechowski, a potem pan senator
Paszkowski powtórzy swoje pytania.
(Senator Piotr Zientarski: Ale może zakończmy
te pytania?)
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący! W 2007 r.
poziom negatywnych opinii o wymiarze sprawiedli-
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(senator G. Wojciechowski)
wości, o sędziach był… Wtedy było to na poziomie
41%, a w tym okresie sprawozdawczym jest na poziomie 61%. Oznacza to, że w ciągu tego okresu nastąpiło
pogorszenie o 20%; co piąty Polak przeszedł na stronę
tych osób, które źle czy bardzo źle oceniają wymiar
sprawiedliwości.
Jakie działania podjęła w omawianym okresie
sprawozdawczym Krajowa Rada Sądownictwa, aby
ten funkcjonujący w społeczeństwie wizerunek wymiaru sprawiedliwości zmienić? Czy Krajowa Rada
Sądownictwa ma jakieś plany na przyszłość odnośnie
do… Pytam o zmianę wizerunku i poprawę tej bardzo
przykrej statystyki. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Nie chcę być uparty, ale chcę zadać swoje pytania. Pan prezes powiedział, że Krajowa
Rada Sądownictwa nie ma pełnego obrazu postępowań dyscyplinarnych itd.
Czy pan prezes mógłby wskazać, jaki organ zajmuje się taką, powiedzmy, statystyczną i całościową
oceną różnego rodzaju postępowań dyscyplinarnych,
chociażby nawet w kontekście liczbowym. Jest taki
organ, czy w zasadzie go nie ma? Czy jest to minister
sprawiedliwości, czy jakiś inny organ… I czy nie
uważa pan, że to również jest elementem wypowiadania się o stanie kadry sędziowskiej, co jest w jakimś
aspekcie kompetencją Krajowej Rady Sądownictwa?
No ale to też obrazuje pewien aspekt, może negatywny, a może pozytywny, bo w zależności od oceny
postępowań dyscyplinarnych sędziów… Czy nie należałoby nad tym się zastanowić?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Tak jak powiedziałem, pewnymi danymi statystycznymi dysponuje oczywiście Ministerstwo
Sprawiedliwości, które rejestruje wszystkie sprawy, jakie toczą się w sądach, w tym także sprawy

dyscyplinarne. Czy i w jakim zakresie Krajowa
Rada powinna tymi danymi dysponować? Nie ma
żadnych przeszkód, by rada zwróciła się do ministra i uzyskała takie dane. My interweniujemy czy
wkraczamy w postępowania dyscyplinarne wtedy,
kiedy otrzymujemy sygnały, prośby, żądania, by
zainteresować się konkretnym postępowaniem. Jak
wskazałem w sprawozdaniu, w stu sześciu przypadkach Krajowa Rada Sądownictwa takie działania
podejmowała.
Jeśli chodzi o obniżającą się ocenę, o opinię
społeczną dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, to
oczywiście nad tym ubolewam. Myślę, że możliwych przyczyn takiego, a nie innego spojrzenia
na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest
cała masa, zaczynając od tego, że następuje wielka zmienność prawa. Poczucie sprawiedliwości
związane z przywiązaniem do pewnych instytucji
w przypadku nowych rozwiązań budzi wątpliwości.
Budzi wątpliwości obywateli, kiedy na przykład
sąd stosuje prawo europejskie. Nasi obywatele nie
rozumieją niestety tego, że polskie sądy od dziesięciu lat są także sądami europejskimi i obowiązkiem polskiego sędziego jest zastosować prawo
europejskie oraz odmówić zastosowania prawa
polskiego, jeśli sędzia uzna, że jest ono niezgodne
z prawem Unii Europejskiej. Ale badań, jak takie
rozstrzygnięcie sądowe jest następnie rozumiane przez obywatela, oczywiście nikt nie prowadzi, a w szczególności nie będzie ich prowadziła
Krajowa Rada Sądownictwa. Tak że co do tych
ocen negatywnych, że tak powiem, to nie mamy
na to wpływu, Panie Senatorze, poza tym, że możemy – i to robimy – prosić sędziów, uruchamiać
różnego typu działania, aby sędziowie rzetelnie
wykonywali swoje obowiązki.
Tak na marginesie mogę powiedzieć, że drogą,
która by mogła prowadzić do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, nie jest, moim
zdaniem, to, co się pojawia niekiedy w opiniach publicznych, mianowicie żeby zwiększać liczbę sędziów
orzekających. Moim zdaniem, osiągnęliśmy tu już
kres, w kraju naszej wielkości grupa jedenastu tysięcy
sędziów jest wystarczająca. Raczej powinniśmy się
koncentrować na upraszczaniu procedur, na stwarzaniu lepszych możliwości szybkiego prowadzenia
postępowań. Ewentualne wzmocnienie możliwości
orzeczniczych sądów polegałoby zaś być może na
zwiększeniu liczby asystentów sędziów, którzy byliby
rzeczywiście takimi pomocnikami sędziów w rozstrzyganiu spraw.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wojciechowski zadaje pytanie. Proszę
bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Przewodniczący! Nie wspomniał pan nic o jakości,
mówiąc o wizerunku.
Czy nie widzi pan możliwości poprawienia wizerunku sądów poprzez jakość sędziów? Bo ja w swoim
biurze spotykam się z wieloma sprawami i bardzo
często dotyczą one sądów. I z jednego sądu czy z okręgu tego sądu przychodzą ludzie, którzy właśnie zgłaszają różne bardzo negatywne zachowania sędziów,
a w przypadku innych sądów ludzie jakoś nie przychodzą. Tak więc być może jest to również kwestia
jakości kadry – jak już mówiłem wcześniej – czy różnych powiązań z tym związanych. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Panie Marszałku… No cóż mogę odpowiedzieć
na to pytanie. KRS może działać tylko wtedy, gdy
uzyska stosowny sygnał. Jak mówiłem, w takich sytuacjach prowadzimy postępowania wyjaśniające,
wizytacje, wtedy jest możliwość zbadania, czy formułowane zarzuty są rzeczywiście zarzutami mającymi
swoje podstawy, czy też nie. Nie ma innej możliwości zbadania, dlaczego w jednym sądzie w odczuciu
społecznym jest lepiej, a w innym – gorzej. Nie ma
takich mechanizmów i pewnie nie jesteśmy w stanie
ich wypracować.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciechowski.
(Senator Piotr Zientarski: Nie…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie.)
A, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
To już będzie moje ostatnie pytanie.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Ależ niech pan
się nie ogranicza.)
Ja mam takie pytanie: czy w tym okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Sądownictwa korzystała
z kompetencji określonej w art. 3 pkt 4 ustawy – to
jest wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej –
a jeżeli tak, to w jakiej formule i czego to dotyczyło?
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I czy rada wyrażała stanowisko w sprawach dotyczących sądownictwa i sędziów, a wniesionych pod
obrady przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
inne organy władzy publicznej lub organy samorządu
sędziowskiego?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser:
Jeśli chodzi o punkt drugi wypowiedzi pana senatora, to takich wniosków kierowanych do Krajowej
Rady Sądownictwa nie było. Jeśli zaś chodzi o punkt
pierwszy, czyli o pewną próbę ukazywania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, to podjęliśmy
już pewne działania, by zintensyfikować działalność informacyjną, i to nie tylko w Krajowej Radzie
Sądownictwa, poprzez wzmocnienie biura rzecznika
prasowego, ale także w rozmowach z prezesami sądów okręgowych i apelacyjnych próbujemy wypracować wspólny mechanizm, który pozwoli na szybkie
i sprawne odnoszenie się do informacji pojawiających
się w mediach. Myślę, że to będzie dobry i ważny
sposób informowania społeczeństwa o tym, co dzieje
się w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Sędzio, za wyczerpujące odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący Krajowej
Rady Sądownictwa! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie podzielić się z państwem pewnymi
refleksjami związanymi w moim przekonaniu z tematyką informacji przewodniczącego Krajowej Rady
Sądownictwa o działalności krajowej rady. Dziękując
za miłe słowa pod adresem przedstawicieli Senatu,
którzy działają w Krajowej Radzie Sądownictwa,
chciałbym podkreślić kilka istotnych kwestii.
Po pierwsze, nie dziwię się, że w Senacie jest
takie zainteresowanie działalnością Krajowej Rady
Sądownictwa. To właśnie Senat zainicjował prace
nad ustawą dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa
i przedłożył ją Sejmowi, ustawa ta została uchwalona
i obecnie obowiązuje. Podkreślam, że to nie była no-
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welizacja, tylko całkowicie nowa ustawa. Z tego powodu mamy chyba szczególne prawo myśleć o pewnych zmianach związanych chociażby z tym, co tu
dzisiaj padło w trakcie debaty.
Jeśli chodzi o ważną sprawę dotyczącą opinii
Krajowej Rady Sądownictwa co do aktów prawnych,
trzeba by zrobić przegląd tego rodzaju opinii i zastanowić się, czy by ewentualnie nie wprowadzić takiej
regulacji, na mocy której Krajowa Rada Sądownictwa
miałaby prawo, a nie obowiązek opiniowania. Dzięki
temu mogłaby wybierać akty, co do których uważa, że jej opinia jest potrzebna czy wręcz konieczna, bo ma to związek z niezawisłością sądownictwa
czy ze strukturą sądownictwa. Ostatnio na przykład
jest mnóstwo przepisów prawa materialnego, chociażby karnego. Przed chwilą dyskutowaliśmy nad
tak zwanym wnioskiem obywatelskim o karaniu za
działalność związaną z nauką o człowieku czy raczej
z edukacją seksualną itd. Co ma do tego Krajowa
Rada Sądownictwa? To jest dyskusja czysto polityczna, a tego rodzaju dyskusje nie powinny mieć miejsca
w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zresztą bardzo
często się zdarza, że Krajowa Rada Sądownictwa
pisze w opinii, że dana tematyka w ogóle nie jest
przedmiotem jej prac, więc nie ma uwag. I rzeczywiście niepotrzebnie się tym zajmuje, co zajmuje jej
sporo czasu. Tak że uważam, że jest to po prostu
zbędne obciążenie.
Jeśli chodzi o nasz udział, udział Senatu, w kształtowaniu drogi do zawodu sędziowskiego, to chcę
przypomnieć, że to właśnie w Senacie została zorganizowana konferencja poświęcona modelowi dojścia do urzędu sędziego, to właśnie w Senacie po raz
pierwszy oficjalnie padły słowa – za aprobatą ministra
sprawiedliwości, a także przedstawiciela Kancelarii
Prezydenta – że asesura jest potrzebna i, jak powiedział pan przewodniczący, instytucja asesury nie jest
niekonstytucyjna. W orzeczeniu trybunału absolutnie
nie było mowy o tym, że sama instytucja asesury jest
niekonstytucyjna. Niekonstytucyjne są tylko pewne
uprawnienia. I my nie podjęliśmy inicjatywy w tym
zakresie tylko dlatego, że podjęcie prac zadeklarowała
Kancelaria Prezydenta, i ten projekt jest już w Sejmie.
Projekt dotyczący asesury jest już w Sejmie i oczywiście trafi do nas po uchwaleniu.
Dalej. Niedawno z inicjatywy Senatu uchwaliliśmy
nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury. Ta ustawa znajduje się teraz w Sejmie,
ja jestem przedstawicielem Senatu podczas prac
w Sejmie. To bardzo istotna inicjatywa, która – dotyczyły tego pytania pana profesora Ciocha i wielu
innych – wprowadza zupełnie nową filozofię aplikacji.
Wracamy do zatrudnienia na etacie w sądzie okręgowym aplikanta, który notabene będzie przywiązany

do sądu i, powiedziałbym, wykorzystywany do pracy,
bo najlepszą nauką jest praktyka. Jestem przeciwny
zwiększaniu liczby asystentów, dlatego że skoro będą
aplikanci na etacie, to oni będą wykorzystywani do
pracy, bo dzięki temu będą się uczyć. Poza tym wprowadziliśmy bardzo ważne kwestie związane z rolą
szkoły w zakresie ustawicznego kształcenia, podporządkowania ministrowi sprawiedliwości… Szkoła
uznała, że jej wartością jest totalna niezależność. No,
nie może tak być. W Europie stosuje się podległość
albo radzie sądownictwa, albo ministrowi sprawiedliwości. Musi być ten nadzór, bo tam się prowadzi
szkolenie – o tym dzisiaj była mowa – i ta szkoła
właściwie odpowiada za jakość kształcenia kadr. Ta
inicjatywa zrodziła się w Senacie we współpracy
z ministrem sprawiedliwości i jest teraz w Sejmie.
Bardzo ważną kwestię poruszył pan senator, pan
marszałek Cimoszewicz – chodziło o głośną medialnie sprawę wafelka, a tak naprawdę o wizerunek
wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście, proszę
państwa, inną sprawą są ustalenia faktyczne, a inną
sądowy wymiar kary. Ale jeśli wiemy o tym, że postępowanie w sprawie niepełnosprawnego umysłowo
człowieka zostało wznowione – podkreślam, bo znam
temat: wznowione – i umorzone, czyli od początku nie
ma grzywny, co wie każdy student… Bo ten niepełnosprawny dostał w nakazie grzywnę za batonika za
99 gr. Sąd już w pierwszej instancji wiedział o tym, że
sprawa jest umorzona. Jak można zapłacić grzywnę,
której nie ma? Podnosił to obrońca, że ewidentne
naruszenie podstaw, zasad prawa…
Abstrahuję już od oczywistej kwestii, że w art. 1
kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń mówi
się o szkodliwości społecznej czynu. No, musi być
szkodliwość społeczna. Jeśli dyrektor okręgowy zapłacił czy polecił zapłacić 40 zł, żeby ten człowiek
siedział dwa dni krócej, czyli zaoszczędził przyszłe
odszkodowanie, bo ten człowiek w ogóle nie powinien
siedzieć… I wszyscy oceniają, całe społeczeństwo,
łącznie z rzecznikiem praw obywatelskich, że to jest
czyn chlubny. A sąd, oceniając społeczną szkodliwość
– podkreślam słowo „społeczną” – mówi, że to go nie
interesuje. I kwestia, że grzywna nie była… W momencie, kiedy płacił, to była, ale skoro jest wznowienie
postępowania, to skutek jest od początku. Sąd pierwszej instancji o tym wiedział i sąd drugiej instancji
o tym wiedział. To jest ignorancja. Tego rodzaju zachowania sędziów, w moim przekonaniu, w przypadku prawomocnych wyroków powinny być oceniane
przez Krajową Radę Sądownictwa. Rada powinna
na to wpływać, dokonując oceny i mówiąc, że niestety tu jest błąd, bo czy trzeba zainicjować… Wiem,
że rzecznik praw obywatelskich chce, ale trzeba by
się zastanowić, czy Krajowa Rada Sądownictwa…
Skoro Krajowa Rada Sądownictwa ma nie mieć tej
inicjatywy, którą teraz przydzieliliśmy ministrowi
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sprawiedliwości – chodzi o kasację – to przynajmniej
powinna móc wnieść do rzecznika praw obywatelskich… Trzeba by się nad tym zastanowić w ramach,
powiedziałbym, ratowania, poprawiania wizerunku,
o czym była tu mowa, bo to te sytuacje powodują
drastyczne obniżenie poziomu zaufania do wymiaru
sprawiedliwości.
Jeśli chodzi o kwestie pracy, które rzeczywiście
w 90% w Krajowej Radzie Sądownictwa… Te sprawy
osobowe są bardzo nużące. Niekiedy jest pięćdziesięciu na jedno miejsce. I rzeczywiście przychodzą
przedstawiciele adwokatury, przychodzą przedstawiciele radców prawnych i notariatu. Ja jeszcze nie
spotkałem przedstawiciela prokuratury. Być może
kiedyś był… Raz. Tak? Raz był. Więc to też jest… Nie
mówię już o tym, że jest możliwość odwołania. Tak
że tu jest też kwestia przedstawiania i, że tak powiem,
bycia adwokatem swojego zawodu. Zresztą wprowadziliśmy przy okazji nowej ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa możliwość uczestnictwa przedstawicieli innych zawodów w tych pracach zespołów… To jest
też nasza inicjatywa.
Dalej. Nagrywanie rozpraw, o których wspomniał
pan przewodniczący, to też była nasza inicjatywa,
inicjatywa Senatu. Odbywało się to w porozumieniu
z ministrem sprawiedliwości. Rzeczywiście nagrywanie nie tylko podnosi kulturę rozprawy, ale także
stanowi dowód w razie postępowania dyscyplinarnego, weryfikacji oświadczeń stron itd. I to jest bardzo
ważny element. Jako załącznik do protokołu strona
może zażądać…
Pan senator Wojciechowski zwrócił uwagę na
kwestię techniczną. Nad nią też trzeba by się zastanowić. To niby jest rzecz drobna, ale dotyczy wizerunku.
Rzeczywiście monitory są tak usytuowane na stole
sędziowskim, że zakrywają głowę sędziego. I odnosi
się takie wrażenie, że sędzia jest tylko za monitorem,
a nie widzi stron. Można by się zastanowić, czy by
jakoś tej pozycji nie zmienić, bo jednak sędzia powinien panować, widzieć całą salę. Rzecz jest drobna,
ale, jak myślę, też związana z wizerunkiem – prawda?
– i z kontaktem ze społecznością. Tym bardziej, że
przecież wprowadziliśmy poprawkę…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan
Wyrowiński)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze,
już sporo czasu upłynęło.)
Już kończę. …Żeby uzasadnienie wyroku, kiedy
jest publiczność, było odczytywane. Wprowadziliśmy
też ostatnio wiele usprawnień, jeżeli chodzi o k.p.k.
Uszczegółowiliśmy ankiety dotyczące Krajowej Rady
Sądownictwa.
Proszę państwa, na pewno jest jeszcze wiele do
zrobienia i w Krajowej Radzie Sądownictwa, i u nas,
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jeśli chodzi o inicjatywy, bo, jak powiedziałem, mamy
legitymację do tego, ażeby ewentualnie zastanowić
się nad nowelizacją, jeśli byłaby taka potrzeba. Jako
członkowie Komisji Ustawodawczej, Senatu i jednocześnie jako członkowie Krajowej Rady Sądownictwa
deklarujemy pełną współpracę z panem przewodniczącym i Krajową Radą Sądownictwa. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bohdan Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, chciałbym ująć się za sprawą, którą
podnosiłem, a mianowicie… Z moich pytań, z odpowiedzi pana prezesa wynikało, że w zasadzie mamy
jakąś taką ciemną dziurę w wymiarze sprawiedliwości. Otóż byłem przekonany, że Krajowa Rada
Sądownictwa ma ogólny obraz tego, jak wygląda
w naszym kraju sądownictwo dyscyplinarne dotyczące sędziów. Z odpowiedzi wynikało, że w zasadzie ma ona wspomniany obraz, ale wynika on albo
z postępowań instancyjnych, albo z postępowań skargowych. I to jest, że się tak wyrażę, odbicie… Pełna
informacja – jeżeli chodzi o pewne statystyki – może
i jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, przyznam
jednak, że dla mnie wspomniana sytuacja jest trochę
niezrozumiała. Jak można uchwalać zbiór zasad etyki
zawodowej i czuwać nad ich przestrzeganiem – a jest
to, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3, kompetencja Krajowej
Rady Sądownictwa – i nie mieć, że się tak wyrażę,
obrazu rozproszonego sądownictwa dyscyplinarnego
dotyczącego sędziów, funkcjonującego i na poziomie
okręgów sądowych, i na poziomie Sądu Najwyższego
itd.? Ja, Panie Prezesie, odniosłem takie wrażenie
i wydaje mi się, że… Jak można czuwać nad przestrzeganiem zasad etyki sądowej, jeżeli w sytuacjach,
że się tak wyrażę, konfliktowych sędzia może się
zachowywać niezgodnie ze wspomnianą etyką? Bo
pewnie… Tak zakładam, nie znam tych zasad, ale
uważam… Nie jest dla mnie przekonująca wyrażona
przez pana opinia, iż, wiadomo, że sędzia będzie się
bronił, będzie dążył do przedłużenia postępowania
w postępowaniu dyscyplinarnym. Ja po sędziach nie
oczekuję takiego zachowania. Ja nie traktuję sędziego jak zwykłej strony postępowania, choćby nawet
w jego własnej sprawie. Tutaj oczekujemy wyższych
standardów. Dla mnie nie do zaakceptowania jest taka
sytuacja, żeby sędzia mógł umyślnie, z wykorzystaniem swojej wiedzy prawniczej i być może różnych
znajomości, niezasadnie przedłużać postępowanie
sądowe. To powinno być… Chyba macie państwo
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w swoich zasadach etyki sędziowskiej również takie zasady… Ja uważam, że zachowanie, o jakim tu
mówimy, jest poniżej godności sędziowskiej. I chyba
wszyscy od sędziów oczekujemy zachowania wyższych standardów niż te, które prezentują, powiedzmy, strony w postępowaniu chociażby cywilnym,
osoby prywatne czy też, nie daj Boże, oskarżeni
w postępowaniu karnym. Chyba nie o to chodzi…
To jest jedna kwestia.
Dlatego ja składam… Również jeżeli chodzi
o wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej –
mowa tu o aspekcie postępowania dyscyplinarnego
– sprawdzamy, w pewnym zakresie, czy wspomniany
standard postępowania odpowiadającego godności
sędziego jest zachowywany. I jeżeli Krajowa Rada
Sądownictwa nie ma pełnego obrazu statystycznego…
Ja pytałem o kwestie związane chociażby z przedawnieniami, z przewlekłością pewnych postępowań…
Myślę, że to wszystko powinno być przedmiotem
analizy Krajowej Rady Sądownictwa. Bo jeżeli nie
zajmie się tym Krajowa Rada Sądownictwa, to kto?
Minister sprawiedliwości w skrajnych przypadkach
będzie monitował? Mamy powtarzać jakieś kazusy, jak chociażby ten związany z sędzią Milewskim,
że już wymienię konkretną sprawę, chociaż ona,
co prawda, przebiegała trochę inaczej? Przecież te
wszystkie kwestie rzutują później na ocenę sędziów.
I tysiące sędziów jest ocenianych przez pryzmat tego,
że na przykład jakaś sprawa się przedawniła, że ktoś
miał… Powiedzmy, że jakiś sędzia jechał po pijanemu
i nie można zdjąć immunitetu, bo sprawa się przeciąga
w postępowaniach dyscyplinarnych. No tak to wygląda. I wydaje mi się, że Krajowa Rada Sądownictwa
ma umocowania ustawowe, żeby podjąć działania we
wspomnianym aspekcie.
I na zakończenie mam – to w zasadzie jest jedyna
sprawa, o której chcę powiedzieć – do pana prezesa,
który rozpoczyna kadencję, taki dezyderat, żeby
wspomniany aspekt… Bo chociażby z danych statystycznych będzie wynikało, że czymś należy się
zainteresować, jeżeli faktycznie… Przecież od czasu
do czasu, że się tak wyrażę, kursują w środkach
masowego przekazu takie informacje, że gdzieś nie
można rozpocząć postępowania, bo sprawa dotycząca zdjęcia immunitetu została umorzona, bo się, na
przykład, przedawniła. I to byłby impuls do tego,
żeby wspomnianą ocenę stanu kadry sędziowskiej,
czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki sędziowskiej, które państwo uchwaliliście… żeby te zadania
realizować w sposób, że się tak wyrażę, pełniejszy.
W związku z tym mam gorącą prośbę do pana prezesa, żeby również tym elementem w ramach działalności rady się zająć. Są uformowane odpowiednie
komisje i warto by było się pokusić o uzyskanie tych

danych, które, jak sądzę, są w tej chwili rozproszone,
bo przecież nie każda sprawa ma swoje odzwierciedlenie w późniejszym postępowaniu odwoławczym.
Sytuacja jest taka, że orzekają sędziowie i rzecznikami dyscyplinarnymi też są sędziowie. No tak to
wygląda, to jest środowisko zamknięte. Warto by
było się temu przyjrzeć. Pan prezes pewnie ma…
Cieszę się, że pan prezes potakuje, kiwa głową. Mam
nadzieję, że to jest wyraz pewnej aprobaty, zgody co
do tego, że tym problemem warto się zająć. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Czy pan przewodniczący chciałby jeszcze zabrać
głos i odnieść się do tych wypowiedzi?
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu Romanowi Hauserowi, przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, za przedstawienie Senatowi tej informacji. Dziękuję również za
te dobre oceny, jeśli chodzi o pracę senatorów w tym
konstytucyjnym organie, niezwykle ważnym dla naszego sądownictwa.
Myślę, że ta dzisiejsza prezentacja, jak również
pytania i głosy w dyskusji, będą stanowiły dla pana
przewodniczącego jakąś wskazówkę do działania.
Stwierdzam, Panie i Panowie Senatorowie,
że Senat zapoznał się z informacją z działalności
Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r.
Dziękuję bardzo.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Roman Hauser: Panie Marszałku, Panie i Panowie
Senatorowie, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i za państwa zainteresowanie. Dziękuję bardzo.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych
w 2013 roku petycji.
Informuję, że tekst sprawozdania zawarty jest
w druku nr 687.
Pana senatora Michała Seweryńskiego, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, uprzejmie proszę o przedstawienie tego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Realizując obowiązek wynikający z Regulaminu
Senatu, dotyczący corocznego składania Senatowi
sprawozdania z petycji rozpatrzonych przez Komisję
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Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w imieniu
komisji przedkładam sprawozdanie za rok 2013.
Na wstępie chciałbym przypomnieć, że
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale
„Wolności i prawa polityczne” w art. 63 przewiduje
możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy
ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą
do organów władzy publicznej, a także do organizacji i instytucji społecznych. Ten przepis zawiera
też upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu
rozpatrywania petycji.
Po wielu próbach podejmowanych we wcześniejszych kadencjach w tym roku sprawozdawczym,
roku 2013, z inicjatywy Senatu, a początkowo grupy
senatorów, projekt takiej ustawy o petycjach został
opracowany i skierowany do Sejmu. Jest już po drugim czytaniu w Sejmie. To będzie dokument, który
niewątpliwie ułatwi naszej komisji, a potem całemu
Senatowi, rozpatrywanie petycji. Nie waham się powiedzieć, że na pewno zwiększy liczbę przesyłanych
petycji do Senatu.
W minionym roku 2013 Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji rozpatrywała osiemnaście
petycji skierowanych przez pana marszałka, ale to
nie były wszystkie petycje, które wpłynęły do Senatu
w tym czasie: poprzez Dział Petycji i Korespondencji
wpłynęło do nas łącznie tysiąc pięćset dwadzieścia
siedem pism od obywateli, z czego sześćset siedemdziesiąt trzy były zatytułowane „petycja”. Zgodnie
z przepisami prawa oczywiście nie decyduje nazwa
pisma, jego zatytułowanie, tylko jego zawartość, meritum. Wyselekcjonowano z nich osiemnaście, które do komisji zostały przez pana marszałka Senatu
skierowane.
Po opracowaniu tych petycji komisja przygotowała
jeden projekt ustawy i jeden projekt uchwały okolicznościowej. Ponadto kontynuuje prace nad sześcioma petycjami, a w przypadku sześciu innych po ich
rozpatrzeniu zakończyła już swoje prace, decydując
o niepodejmowaniu dalszych działań. W odniesieniu
do czterech kolejnych petycji komisja zakończyła postępowanie własne, ale skierowała je do ministerstw
i innych organów z rekomendacją, by uwzględnić
treści tych petycji w dalszych pracach, a zwłaszcza
w pracach legislacyjnych.
Spośród tych petycji, którymi komisja zajmowała
się w roku 2013, emerytur i rent dotyczyły cztery
petycje, w tym podwyższenia najniższych emerytur
i rent, przyznania emerytom i rencistom uprawnień do
bezpłatnego zaopatrzenia w leki, przyznania emerytom prawa do dodatku w wysokości 50% emerytury
zmarłego współmałżonka, zmiany zasady przepro-
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wadzania waloryzacji emerytur i rent wojskowych
z cenowej na uposażeniową.
Cztery inne petycje dotyczyły spraw kombatanckich i osób represjonowanych, w tym
uchwalenia ustawy o statusie Weterana Opozycji
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji
Antykomunistycznej wobec dyktatury PRL w latach 1971–1989 oraz rozszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji
o osoby, które podlegały represjom politycznym
w latach 1971–1989.
Prawa własności dotyczyły dwie petycje,
w tym ustanowienia podstawy prawnej i zasady
zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych
na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu
PKWN oraz ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych
z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Dwie petycje dotyczyły sytuacji osób niepełnosprawnych i opiekunów, w tym uregulowania statusu
asystenta osoby niepełnosprawnej oraz przyznania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania
osobistej opieki nad niepełnosprawnym.
Dwie petycje dotyczyły prawa pracy, w tym ustanowienia niedzieli jako świątecznego dnia wolnego od
pracy z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu
oraz włączenia nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego
do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczeń
kompensacyjnych na mocy ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych.
Pojedyncze petycje odnosiły się do: prawa budowlanego – chodziło o opracowanie książki praktyki zawodowej stanowiącej element przygotowania zawodowego przed egzaminem na uprawnienia
budowlane; prawa farmaceutycznego – chodziło
o wykaz produktów leczniczych, poszerzenie zakresu czynności technika farmaceutycznego oraz
o zakaz prowadzenia przez apteki programów lojalnościowych, kart stałego klienta i kart rabatowych;
kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Jedna
petycja zbiorowa zawierała postulat uchwałodawczy, chodziło o upamiętnienie sześćsetnej rocznicy
zawarcia Unii Horodelskiej.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że liczba pism, nawet wprost tytułowanych jako petycje, które wpływają poprzez jednostki Senatu do
komisji, rośnie z roku na rok. Wystarczy, że powiem, że w stosunku do roku 2012 w roku 2013
ten wzrost był czterokrotny. Myślę, że przyczyni
się do wzrostu ich liczby jeszcze bardziej ustawa
o petycjach, a na co dzień przyczynia się do tego to,
że wszystkie posiedzenia Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji są na bieżąco transmitowane w internecie. Dziękuję za uwagę.
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, Panie
Przewodniczący.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałbym zadać
pytanie panu senatorowi?
Pan senator Cioch. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta inicjatywa, z którą
wystąpił Senat, dotycząca ustawy o petycjach jest niezmiernie ważna, ponieważ w Unii Europejskiej funkcjonuje instytucja petycji. I mam pytanie z tym związane.
Mianowicie według posiadanych przeze mnie informacji niedawno, w tym roku została złożona przez
Krajową Radę Spółdzielczą petycja do Parlamentu
Europejskiego w sprawie dyskryminowania w Polsce
spółdzielczości. Chciałbym spytać pana przewodniczącego, pana profesora, czy do komisji wpłynęła
informacja o złożeniu tejże petycji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Michał Seweryński:
Nie mam, Panie Senatorze, takiej informacji.
Myślę, że na odpowiednim etapie prac unijnych nasza komisja i inne podobne, które istnieją, jak wiem,
w senatach państw unijnych, zostaną powiadomione
i w jakimś stopniu włączone do prac. Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że skierowanie tej petycji na
tory postępowania wewnątrzunijnego nie oznacza, że
coś stoi na przeszkodzie ewentualnemu rozpatrywaniu tej petycji przez naszą komisję senacką, gdyby
taka petycja do niej wpłynęła.
(Senator Henryk Cioch: Dziękuję.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do niej
się nie zapisał.
Zatem zamykam dyskusję.
Bardzo dziękuję panu senatorowi Michałowi
Seweryńskiemu za przedstawienie Senatowi sprawozdania.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji z rozpatrzonych w 2013 r. petycji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia
o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana ministra Igora Radziewicza-Winnickiego.
Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedstawienie informacji.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że warto ten punkt dyskusji i sam raport
rozpocząć od tego, iż celem systemu opieki zdrowotnej jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych,
równego i sprawiedliwego; system ten powinien radzić sobie z wielorakimi problemami zdrowotnymi
populacji w taki sposób, żeby obywatelom w stopniu
możliwie najbardziej doskonałym zapewnić dostęp
do świadczeń, które są potrzebne i których podstawą jest różnicowanie potrzeb zdrowotnych tejże
populacji. Polityka lekowa państwa stanowi zatem
jedną z najważniejszych gałęzi polityki zdrowotnej,
albowiem w sytuacji zawsze ograniczonych środków,
jakimi dysponują wszystkie budżety systemów opieki
zdrowotnej, niezależnie od poziomu finansowania, od
szerokości geograficznej czy funkcjonowania ekonomicznego, to właśnie podejmowanie decyzji na
podstawie racjonalnego i głębokiego przemyślenia
zasad systemu alokacji tych ograniczonych systemów
budżetowych stanowi o właściwej realizacji idei sprawiedliwości, równości społecznej i budowaniu dostępu do tak pożądanych i, powiedzmy, krytycznych społecznie technologii, jak dostęp do leków i do leczenia.
W Polsce olbrzymia zmiana w tym zakresie nastąpiła
z chwilą uchwalenia przez Wysoką Izbę w roku 2011
tak zwanej ustawy refundacyjnej. Od momentu jej
wdrożenia, czyli od 1 stycznia 2012 r., nastąpiła olbrzymia, wręcz rewolucyjna zmiana, która dotyczyła
wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego,
a mianowicie dotyczyła ona pacjentów, dotyczyła
podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie leków,
czyli firmy farmaceutyczne, dotyczyła instytucji pośredniczących w transporcie, w kolportażu, dotyczyła
lekarzy, a przede wszystkim dotyczyła wszystkich
pacjentów. I dziś, patrząc z perspektywy już ponad
dwóch i pół roku funkcjonowania tej nowej ustawy,
można śmiało powiedzieć, że ten rewolucyjny w naszej rzeczywistości krok reformatorski był czy jest
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jedną z najskuteczniejszych i najlepszych reform systemu opieki zdrowotnej, jakie przeprowadzono w powojennej Polsce. Jest tak przede wszystkim dzięki
temu, że udało się zrealizować nadrzędne cele, które
przyświecały autorom ustawy, a mianowicie udało
się poprawić dostępność nowoczesnych technologii
lekowych, udało się doprowadzić do racjonalizacji
wydatków na refundację – przy czym racjonalizacja
nie oznacza tutaj działań, by zmniejszyć wydatki na
leczenie, wydatki lekowe, ale wręcz przeciwnie, to
znaczy, by spowodować realokację środków publicznych ze skoncentrowaniem się na tych technologiach,
które są najskuteczniejsze, najbardziej pożądane
przez pacjentów, mają najlepszy profil bezpieczeństwa, a jednocześnie bez wydatkowania środków publicznych na technologie mniej sprawdzone, mniej
skuteczne albo takie, które wiążą się z większą liczbą
powikłań.
Kolejnym celem, który przyświecał autorom ustawy, było wprowadzenie przejrzystych zasad kontrolowania kosztów refundacji. Przede wszystkim
wprowadzono daleko idące zasady transparentności
całego procesu decyzyjnego, obejmowania produktów leczniczych refundacją ze środków publicznych
– począwszy od wyznaczenia sztywnych, ustawowych terminów, w których wnioski są procedowane i rozpatrywane, aż po stworzenie mechanizmu
komisji ekonomicznej, negocjowania z partnerami
społecznymi cen leków, tak by osiągnąć ich możliwie
najniższe koszty, łącznie z wprowadzeniem systemu
odwoławczego. A zatem ten proces stał się procesem
przede wszystkim sprawnym i szybkim z punktu widzenia funkcjonowania urzędu. Choć ustawowe sto
osiemdziesiąt dni może wydawać się czasem bardzo
długim, to weźmy jednak pod uwagę to, iż wcześniej
rozporządzenia ministra zdrowia, które odpowiadały
dzisiejszym obwieszczeniom lekowym, pojawiały się
w znacznie dłuższych interwałach czasowych niż
dzieje się to dziś – albowiem teraz odbywa się to regularnie co dwa miesiące – i wcześniej proces decyzyjny
nie był określony ściśle, w sposób ustawowy, a zatem
czas od momentu złożenia wniosku do momentu jego
rozpatrywania był nieograniczenie długi.
Bardzo istotnym elementem i sukcesem ustawy
refundacyjnej było ułatwienie dostępu do terapii
wysokokosztowych – stworzenie, po pierwsze, przestrzeni finansowej w budżecie Narodowego Funduszu
Zdrowia do tego, by zainwestować pozyskane czy
przeniesione środki finansowe w te technologie,
których dostępność jest ograniczona przez element
ekonomiczny i których sfinansowanie z budżetów
rodzinnych jest niemożliwe, a po drugie, wprowadzenie zasady inwestowania w te technologie, które
są najbardziej nowoczesne, innowacyjne i które dają
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olbrzymią nadzieję na znacznie lepsze efekty zdrowotne niż technologie dotychczas stosowane.
Kolejnym elementem i kolejnym celem było obniżenie wydatków budżetów domowych na leki. I dzisiaj, patrząc z perspektywy dwóch i pół roku, możemy
powiedzieć, iż ten zamiar także się powiódł. Wbrew
często nieprawdziwym tezom, których powtarzania
w debacie publicznej jesteśmy świadkami, ceny leków w Polsce od dwóch i pół roku sukcesywnie maleją, a w tej chwili należą do jednych z najniższych
w Europie. Przy czym bez wątpienia negatywnym
efektem – i to trzeba powiedzieć otwarcie – ustawy
refundacyjnej stało się nasilenie zjawiska importu
równoległego, a ten z kolei jest przyczyną częstych,
powtarzających się czasowych niedoborów określonych leków w polskich aptekach. My, mając najtańsze leki w Europie, jesteśmy miejscem, do którego
po leki się przyjeżdża. I wskutek uczestnictwa we
Wspólnocie Europejskiej, przy założeniu poszanowania dogmatycznego prawa europejskiego mówiącego
o swobodnym przepływie towarów i usług przez granice krajów Wspólnoty Europejskiej, często stajemy
się ofiarami zjawiska ekonomicznej opłacalności
wywożenia z Polski leków i sprzedawania ich poza
granicami naszego kraju. I to bez wątpienia jest jeden
z elementów, które należy w przyszłej nowelizacji
ustawy refundacyjnej poprawić. Projekt przepisów regulujących tę kwestię jest już przygotowany i oczekuje na rozpatrzenie na dalszych etapach legislacyjnych.
Jednym z mechanizmów ustawy było także uregulowanie rynku pośredników, rynku sprzedawców
produktów leczniczych, a mianowicie wprowadzenie
stałych i jednolitych marż we wszystkich hurtowniach
i aptekach. Mieliśmy bowiem do czynienia ze zbyt
daleko idącymi mechanizmami marketingu, których
głównym celem, jak w przypadku wszystkich działań
marketingowych, było zwiększenie sprzedaży, ale to
zwiększenie sprzedaży wiązało się immanentnie ze
zwiększaniem kosztów publicznych z tytułu refundacji publicznej. I dziś możemy śmiało powiedzieć, że
wskutek ukrócenia takich negatywnych zjawisk, jak
te tak zwane leki za 1 gr na receptę, z którymi mieliśmy do czynienia, znacząco zmniejszyły się wydatki
publiczne z tytułu refundacji lekowej. Mechanizm
bowiem przed wprowadzeniem ustawy refundacyjnej
pozwalał na wiązanie produktów marketingowych,
a szczególnie punktów lojalnościowych, z wykupem określonych leków, czego efektem było dążenie pacjentów do wykupywania określonych leków
na receptę. Te leki były wydawane za odpłatnością
w wysokości 1 gr, a punkty lojalnościowe uprawniały pacjentów do dodatkowych świadczeń niezdrowotnych, które uzyskiwali z tego tytułu, jak to jest
w przypadku większości kart i struktur programów
lojalnościowych; nierzadko były to lodówki, żelazka
czy wycieczki zagraniczne, których koszt był de facto

61. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2014 r.

88

Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków,
które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. …

(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki)
pokrywany tak naprawdę z funduszu refundacyjnego dla pacjentów. Wielkie było zaskoczenie opinii
publicznej, a nawet analityków zdrowotnych, kiedy
okazało się, że po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej w niektórych polskich województwach liczba
wykupywanych insulin zmalała nawet o 1/3. W I i II
kwartale 2012 r. można było spodziewać się, że tak
daleko idące obniżenie konsumpcji insulin wynikało
z zapasów poczynionych wcześniej przez pacjentów
spodziewających się zmiany systemu refundacyjnego
i wynikającego z tego pewnego zamieszania, jednak w 2013 r. i dzisiaj, w 2014 r., ten trend jest dalej
widoczny. Świadczy to, że rzeczywiście doszło do
racjonalizacji leczenia i pacjenci, którzy wykupywali
wcześniej insuliny, tych insulin po prostu nie potrzebują – albowiem nie zaobserwowaliśmy w tym czasie
żadnego negatywnego skutku zdrowotnego mierzalnego takimi wskaźnikami, jak zwiększenie chorobowości szpitalnej. A należałoby się spodziewać, że
osoby chore na cukrzycę, które zaprzestają stosowania insuliny, osiągają stan zdrowotny nazywany przez
diabetologów dekompensacją metaboliczną, czego
efektem jest pogorszenie stanu zdrowia i w rezultacie
albo przyjęcie do szpitala, albo udzielenie większej
ilości świadczeń ambulatoryjnych, albo wręcz zgon,
co zostałoby odnotowane w danych dotyczących liczby świadczeń udzielonych ambulatoryjnie czy liczby
świadczeń udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece specjalistycznej lub hospitalizacji,
czy też po prostu nastąpiłby wzrost umieralności czy
śmiertelności. Tymczasem takich danych nie odnotowano. Śmiertelności w cukrzycy…
(Senator Stanisław Karczewski: Umieralności.)
Umieralności – pan marszałek mnie koryguje.
Bardzo istotnym elementem zmiany ustawowej
było realne obniżenie cen leków dla Polaków w polskich aptekach i zwiększanie zaopatrzenia Polaków
w produkty lecznicze także poprzez inne mechanizmy, nie tylko w samych aptekach. Tu w niektórych
grupach limitowych osiągnięto niebywale spektakularne efekty, mianowicie w przypadku tych samych
leków tych samych firm, które to specyfiki początkowo kupowane były przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i refundowane w cenie 260–280 zł, na przestrzeni
tych kilkudziesięciu miesięcy ceny zostały obniżone
do kilkudziesięciu złotych. Udało się istotnie obniżyć
wydatki portfela prywatnego, a mianowicie w Polsce
cena leku zmalała średnio o ponad 3%, a statystycznie wielkość przeciętnej dopłaty do jednego leku refundowanego wynosi w tej chwili mniej niż 10 zł
i zazwyczaj jest to terapia wystarczająca na jeden
miesiąc leczenia. W skali makro poskutkowało to
tym, że w latach 2012 i 2013 wydatki Narodowego
Funduszu Zdrowia na refundację lekową zmalały.

Zgodnie z ustawą plan pozostał na tym samym poziomie, czyli na poziomie 10,9 miliarda zł, tymczasem wydatki w roku 2012 wyniosły 9 milionów zł,
a w roku 2013 – 9 miliardów 592 miliony zł. I pomimo zmniejszenia wydatków na leki w tym okresie
znacznie zwiększono liczbę dostępnych produktów
leczniczych. Refundacją objęto blisko siedemdziesiąt
nowych cząsteczek, które nigdy wcześniej nie były
refundowane. Zgodnie z obwieszczeniem na dzień
1 września 2014 r. mieliśmy w Polsce 4 tysiące 285 leków refundowanych, które refundujemy poprzez cztery mechanizmy. Po pierwsze, refundujemy w kanale
aptecznym – to są leki które są dostępne za okazaniem
recepty przez pacjenta i dostępne w aptekach. Po drugie, są leki dostępne w ramach programów lekowych
– wszystkie te leki są dostępne dla pacjenta za darmo,
gdy pacjent przychodzi do szpitala albo do poradni
i jest kwalifikowany do programów lekowych, otrzymuje bezpłatne zaopatrzenie w leki. Po trzecie, leki,
które są wpisane do tak zwanego katalogu chemioterapii, a więc leki onkologiczne służące do leczenia
chorych na choroby nowotworowe. I czwarta kategoria refundacyjna: leki, które są istotnymi składowymi kosztowymi innych terapii – to jest mechanizm
usprawniający rozliczanie. Tym mechanizmem objęta
jest bardzo niewielka liczba leków. W efekcie spośród
wszystkich 4 tysięcy 285 leków refundowanych, które
są na listach refundacyjnych, 795 jest dostępnych dla
pacjentów za darmo, odpłatność za nie – fizyczna,
a nie nominalna – wynosi 0 zł. To jest stan na dzień
dzisiejszy. Kolejnych 688 jest dostępnych za odpłatnością mniejszą niż 3,20 zł. Kolejnych 536 leków jest
dostępnych za odpłatnością większą niż 3,20 zł, ale
mniejszą niż 5 zł. Kolejnych 960 jest dostępnych za
odpłatnością w przedziale 5–10 zł. Odpłatność za
kolejne 564 mieści się w przedziale 10–15 zł, a 742
produkty lecznicze i dietetyczne… Przepraszam,
Wysoka Izbo, że mówię w skrócie. Powinienem powiedzieć: produkty lecznicze i produkty żywnościowe specjalnego przeznaczenia. Kolejne 742 produkty
są dostępne za dopłatą większą niż 15 zł…
(Senator Jan Rulewski: Miesięcznie?)
Nie, za jedno opakowanie, czyli tyle pacjent dopłaca w aptece za te leki. I chociaż wprowadzono
nowe kategorie refundacyjne, to widzimy także
wyraźne trendy wzrostowe od momentu wejścia
w życie ustawy refundacyjnej, czyli od 1 stycznia
2012 r. Widzimy, że sukcesywnie wzrasta liczba leków dostępnych w kategorii odpłatności „bezpłatnie”,
ryczałt 30%, a maleje liczba leków w tej kategorii
leków, w przypadku której odpłatność wynosi 50%.
A więc widać, że od 1 stycznia 2012 r. do dnia dzisiejszego, czyli pod reżimem funkcjonowania nowej
ustawy, w tym okresie do lipca 2014 r. – to są aktualne dane – nastąpił wzrost o 23% liczby leków
dostępnych bezpłatnie, wzrost o prawie 11% liczby
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leków dostępnych na ryczałt, wzrost o ponad 15%
liczby leków dostępnych za odpłatnością 30%, i spadek o 8% liczby leków dostępnych za odpłatnością
50%. Tak więc widzimy, że jest trend sukcesywnego
przesuwania się w kierunku niższej odpłatności. Jest
to związane przede wszystkim z obejmowaniem coraz
większej liczby leków publiczną refundacją. Wynika
to głównie z faktu, że na świecie rozwijane są przede
wszystkim te technologie lekowe, które są związane
z terapiami wysokokosztowymi, przede wszystkim
onkologicznymi, a wszystkie leki związane z takimi
terapiami kwalifikują się albo do kategorii odpłatności
„bezpłatnie”, albo do odpłatności ryczałtowej. To jest
jeden mechanizm.
Drugi mechanizm to realokacja środków finansowych. Mechanizm funkcjonowania ustawy refundacyjnej wiąże się przede wszystkim z potężnym argumentem w ręku ministra zdrowia, jakim jest zdolność
do negocjowania cen z koncernami farmaceutycznymi. Ponadto wskutek racjonalizacji terapii, która to
racjonalizacja odbywała się głównie poprzez podniesienie znaczenia roli Agencji Oceny Technologii
Medycznych, w ogóle funkcji oceny technologii medycznych… Chodzi o to, że każda refundowana technologia jest poddawana gruntownej ocenie analityków
Agencji Oceny Technologii Medycznych. Te dane
są następnie przekazywane Radzie Przejrzystości,
która wydaje swoją opinię. W końcu swoją rekomendację wydaje prezes Agencji Oceny Technologii
Medycznych, czego efektem jest włączenie do debaty publicznej kwestii porównywalności różnych
technologii medycznych. Ta porównywalność polega
na tym, że za pomocą różnych, syntetycznych, ale
uznanych w świecie, mierników potrafimy dzisiaj
porównać technologię nielekową z technologią lekową, potrafimy porównać profile bezpieczeństwa,
skuteczności i efektywności klinicznej zastosowania
różnych technologii lekowych. Często porównujemy te, które już są refundowane – często są to, że
tak powiem, wieloletnie technologie – z tymi bardzo
nowymi technologiami i oceniamy przewagę kliniczną, przewagę pod względem efektywności bądź
pod względem bezpieczeństwa… Porównujemy to
z różnicą kosztów dla publicznego płatnika, którą one
generują. A to pozwala ministrowi zdrowia w sposób
bardzo racjonalny, przejrzysty i w znakomitej większości przypadków niebudzący kontrowersji wśród
opinii publicznej podejmować decyzje co do alokacji
środków finansowych w kwestii kolejnych technologii
medycznych. A zatem ustawa, co warto powiedzieć
explicite, przyniosła olbrzymi wzrost istotności oceny
naukowej, klinicznej i ekonomicznej różnych technologii medycznych, które się pojawiają. Efektem tej
oceny jest nie tylko wzrost transparentności w tym
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zakresie, ale także poprawa efektywności leczenia,
dlatego że decyzje terapeutyczne zostały przeniesione de facto na poziom ministra zdrowia. I to jest
element, o którym należy bezwzględnie powiedzieć,
analizując wpływ ustawy refundacyjnej na sytuację
dostępności leków w Polsce i na politykę lekową. Ten
element jest najmniej akceptowany przez środowisko
lekarskie. Chodzi tu bowiem o decyzję, która do tej
pory, przez wiele lat, była podejmowana indywidualnie w bardzo intymnej relacji zaufania pomiędzy
lekarzem i pacjentem – lekarz razem z pacjentem
dobierali najbardziej korzystny z ich punktu widzenia
profil terapeutyczny, dopasowany do potrzeb zdrowotnych pacjenta. Z chwilą wprowadzenia ustawy
tę decyzję przeniesiono na poziom ministra zdrowia. Minister ma więcej danych, lepiej opracowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
i więcej doświadczeń oraz szerokie spojrzenie, jeśli
chodzi o cały wachlarz dostępnych technologii medycznych, podejmuje decyzje refundacyjne, wskazując wyraźnie, iż w przypadku określonego stanu
chorobowego – nie w przypadku jednostki chorobowej, tylko określonego stanu chorobowego – na określonym etapie rozwoju choroby pacjenta… W sytuacji
występowania wskazanych nierzadko przez ministra
wskaźników zdrowotnych decydujemy się włączyć
do refundacji określoną terapię lekową, a w innym
stanie lub w innym stadium choroby nie, bo okazuje
się, że z wielu badań klinicznych wynika, że takie
postępowanie jest najbardziej racjonalne, czyli najbardziej korzystne dla pacjenta, i pozwala na osiągnięcie
najlepszego efektu terapeutycznego, a nierzadko także
najlepszego efektu terapeutycznego w porównaniu
z nakładami finansowymi. Bez wątpienia jest to ten
element debaty publicznej, który przejawia się najczęściej i który od początku budził i ciągle budzi
największe kontrowersje medyczne.
Kwestia wskaźnika dopłaty pacjenta, o czym jeszcze raz warto powiedzieć. Otóż w Polsce w tej chwili,
w ciągu dwóch i pół roku, czyli od stycznia 2012 r. do
czerwca 2014 r., średnia dopłata pacjenta do jednego
leku refundowanego spadła o 3,31 punktu procentowego. Jest to bardzo istotna zmiana, jednak dotyczy
ona wyłącznie kanału aptecznego. W opracowaniach
publicznych, w opracowaniach różnych instytucji
analitycznych procentowa dopłata do leku pacjenta
oparta jest wyłącznie na analizie tego, co dzieje się
z dopłatą w kanale aptecznym. Warto pamiętać, że my
w Polsce refundujemy leki w tych czterech kanałach,
o których powiedziałem. Z uwagi na wzrost dostępności wysoko kosztowych terapii najwięcej zmieniło się i w katalogu chemioterapii, i w programach
lekowych. W związku z tym analizy, które ciągle
podają, że w Polsce dopłata do leku jest na poziomie
33% średniej ceny leku i stanowi jedną z najwyższych
dopłat w krajach OECD, nie uwzględniają tego, że
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równolegle zwiększa się dostępność leków za darmo
dla pacjenta w ramach programów lekowych. A i ten
współczynników 33% też się obniżył z początkiem
roku 2014. Mianowicie on faktycznie od roku 2012
utrzymywał się na poziomie 33–34%, a w czerwcu
2014 r. wynosił 31,19%. To są wstępne dane, ale rzeczywiście nastąpiło pewne istotne obniżenie dopłaty
aptecznej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że
ten współczynnik, po pierwsze, nie uwzględnia faktu zwiększenia dostępności leków w chemioterapii
i w programach lekowych, a po drugie, nie uwzględnia faktu, iż cena leków w Polsce jako taka spadła
dramatycznie. W związku z tym ta dopłata, pomimo
że utrzymuje się na poziomie powyżej 30%, co jest
faktycznie wysokim współczynnikiem, i tak sukcesywnie dla polskiego pacjenta obniżyła się o ponad
30 gr na jedno opakowanie miesięcznie. To wskazuje
na to, że fizyczna i faktyczna dostępność leków jest
zjawiskiem, które jest dzisiaj niezaprzeczalne, o czym
należy mówić.
Ustawa rzecz jasna wskutek stworzenia koncepcji
grup limitowych, wskutek stworzenia pewnego mechanizmu wymuszonej konkurencyjności spowodowała także rozkwit rynku generycznego w Polsce. Jest
to zjawisko niebywale korzystne, dlatego że z jednej
strony zmniejsza obciążenia dla płatnika publicznego,
a z drugiej strony poprawia dostępność leków, bo
przecież wydanie mniejszych środków publicznych
na absolutnie identyczne technologie lekowe, na de
facto tę samą technologię lekową, tyle że dostarczaną
przez innych producentów, pozwala na przeniesienie
tych środków na obszary, które do tej pory nie były
dobrze zaopatrzone, czyli na inwestycje w te obszary zdrowotne, w których do tej pory tych inwestycji
zabrakło. Po trzecie, co też warto zauważyć, Polska
jest jednym z niewielu krajów na mapie Europy,
gdzie przemysł farmaceutyczny jest bardzo dobrze
rozbudowany, a polski przemysł farmaceutyczny to
przede wszystkim przemysł generyczny. Ten wzrost
konsumpcji produktów generycznych oznacza przede
wszystkim wzrost konsumpcji leków rodzimej produkcji, co jest istotnym elementem podtrzymania
i rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego.
Jest to bez zwątpienia jeden z celów polityki rządu
w zakresie polityki lekowej państwa.
Spodziewam się, że będzie dyskusja i padnie wiele
pytań. Chciałbym powiedzieć – być może tego zabrakło w moim wystąpieniu – że skala zjawisk w tym
zakresie, które obserwujemy, jest bardzo duża. Na
przykład dość niepokojącym zjawiskiem jest wzrost
preskrypcji leków ze 100% odpłatnością. To jest zjawisko, które według różnych analiz ma bardzo różne
nasilenie, ale można powiedzieć, że liczba wypisywanych przez lekarzy recept na takie leki wzrosła z 6%

czy 7% do 10–12%. A zatem pacjent, który posiada
prawo do świadczeń zdrowotnych refundowanych
przez państwo gwarantowane mu przez konstytucję
i ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, otrzymuje receptę, która de facto pozbawia go świadczenia zdrowotnego. Pacjent mający uprawnienia do
ubezpieczenia nie może z niego korzystać. To jest
zjawisko, z którym minister zdrowia usiłuje w tej
chwili walczyć przede wszystkim poprzez edukację,
dostarczanie wiedzy. Staramy się trochę uspokoić
ten system.
Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie, iż ta ustawa refundacyjna, która wszakże stanowiła bardzo
istotną i dobrą innowację w polskim systemie opieki
zdrowotnej, sporo utraciła w związku z klimatem
towarzyszącym jej wejściu w życie. Z chwilą, kiedy
nastąpiło… no, wręcz zerwanie dialogu społecznego i pogorszenie komunikacji z bardzo wrażliwymi
partnerami społecznymi – z jednej strony ze środowiskiem reprezentacji zawodowych, a z drugiej strony ze
środowiskiem pacjentów – stała się ona przedmiotem
niebywale emocjonalnej debaty publicznej. Klimat,
jaki towarzyszył temu przejściu z roku 2011 do roku
2012, wywołał bardzo dużo obaw, niepewność czy
wręcz lęk dotyczący na przykład karania z powodu
wystawienia recepty w sposób nieprawidłowy, obawy związane z nadmiernym obciążeniem biurokratycznym osób uprawnionych do wystawiania recept.
Wydaje się, że okres tych obaw przemija. Teraz raczej
mamy do czynienia ze stopniowym wzrostem zrozumienia tego nowego systemu refundacyjnego. Jestem
głęboko przekonany, że w perspektywie najbliższych
lat ten efekt zostanie utrzymany, a zwiększająca się
składka, co związane jest z wychodzeniem z kryzysu
ekonomicznego w naszym kraju, spowoduje, że przestrzeń finansowa możliwa do realokowania w nowe
technologie lekowe będzie jeszcze większa. A więc
ten efekt racjonalizacji leczenia i zwiększenia dostępu
do nowoczesnych technologii de facto będzie bardzo
wyraźny w kolejnych latach, choć bez wątpienia jest
on wyraźny już dzisiaj.
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Przepraszam za skrótowe przedstawienie informacji,
ale spodziewam się długotrwałej debaty.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Sądzę, że słusznie się pan spodziewa.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za przedstawienie tej informacji.
W tej chwili senatorowie mogą zadawać panu pytania w związku z przedstawioną informacją.
Senator Gogacz, senator Kraska, senator Dorota
Czudowska, senator Klima, senator Rulewski, senator
Paszkowski…
(Głos z sali: Nie. Senator Jackowski.)
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Senator Jackowski, oczywiście. Pan jest, że tak
powiem, na stałe na tej liście.
Pan senator Gogacz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze! Według Światowej Organizacji
Zdrowia dopłacanie przez pacjentów do leków powyżej 40% w praktyce oznacza ograniczenie dostępu do
leków, a w efekcie zagraża bezpiecznej farmakoterapii, odpowiedniemu leczeniu i może doprowadzić do
powikłań, do zwiększenia liczby hospitalizacji itd.
Pan wspomniał o tym, że średni poziom dopłaty pacjenta do leków wynosi 33%, a organizacje pacjenckie
mówią, że dochodzi do 40%.
I moje pytanie jest następujące, chodzi mi o ten
segment leków, za które pacjenci płacą 100%. Czy
pan, mówiąc o dopłacie na poziomie 33%, pominął te
leki, które są lekami refundowanymi, ale opłacanymi
przez pacjentów w stu procentach? Bo wydaje mi się,
że leki, za które pacjenci płacą 100% ceny, a są to leki
refundowane, też powinny być zdefiniowane jako leki,
do których pacjenci dopłacają, a w tym przypadku –
dosłownie płacą. To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie jest następujące. Czy pan minister mógłby przedstawić skalę tak zwanych… Chodzi
o skalę zjawiska dotyczącego pełnej odpłatności za
leki, które znajdują się na liście leków refundowanych… Mówi się kolokwialnie, że to są tak zwane
leki duchy. To znaczy, jest lista leków refundowanych,
pacjenci mają prawo do skorzystania z refundacji, ale
w aptece po prostu leków z tej listy fizycznie nie ma
i pacjenci spotykają się z propozycjami… Bardzo
często w aptekach proponuje się im wydanie leku zastępczego. Proszę mi powiedzieć, czy państwo znacie
skalę tego zjawiska. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wspomniał pan o tym, że pracujecie nad nowelizacją tej ustawy. Od półtora roku
minister mówi o tym, że ta nowelizacja zostanie
wprowadzona.
Jakie są powody tego, że ona tak długo jest procedowana, z czego wynika to opóźnienie? Czy znamy
ewentualny termin, kiedy nowelizacja może wejść
w życie? To jest pierwsze pytanie.
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Drugie pytanie. Pod koniec swojego wystąpienia
powiedział pan o tym, że skala zjawiska wypisywania
recept na leki z opłatnością wynoszącą 100%, szczególnie chodzi o leki refundowane… Powiedział pan,
że to jest na poziomie 6, 7%.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor
Radziewicz-Winnicki: Wzrost z 6, 7 do 12%.)
No właśnie, nawet więcej. Czy ministerstwo w jakiś sposób to analizuje, czy stara się wpływać na to,
żeby ta skala była zdecydowanie mniejsza? Bo to
niestety odbija się na pacjentach, którzy mogliby wykupywać leki refundowane, na przykład z ryczałtem,
a płacą 100% ceny. Czy wynika to z tego, że lekarze
w dalszym ciągu czują obawę przed wypisywaniem
tych leków i ewentualnymi karami, które Narodowy
Fundusz Zdrowia nakłada na tych, którzy nieprawidłowo wpisują dane, wypisują recepty, czy jest jakiś
zupełnie inny powód? Bo być może są jakieś naciski
firm farmaceutycznych na lekarzy, żeby wypisywali
recepty na te leki w taki sposób, żeby lek nie był
refundowany, tylko płatny 100%. Myślę, że chyba
aż tak nie jest.
I ostatnie pytanie. Wprowadzenie ustawy refundacyjnej spowodowało, że Narodowy Fundusz
Zdrowia poczynił pewne oszczędności, jeśli chodzi
o wydatki na leki. Czy może pan powiedzieć, jakie
to były pieniądze i co z tymi pieniędzmi dalej się
stało? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, już odpowiadam. Rzeczywiście dopłata na poziomie 40% powoduje na tyle istotne utrudnienie w dostępie do leków, że faktycznie zagraża…
Pamiętajmy o tym, że poziom 33%… We wrześniu
tego roku było już, jak powiedziałem, 31,19%, ale
te dane nie obejmują leków, które pacjenci w Polsce
otrzymują w ramach chemioterapii i w ramach programów lekowych, a tych jest bardzo dużo. Czyli
tak naprawdę ten współczynnik jest mniejszy – 33%
odnosi się wyłącznie do kanału aptecznego. I warto tu
również zauważyć, że niektóre leki, na przykład takie
jak interleukiny, są w Polsce dawkowane czy dostępne
wyłącznie w ramach programów lekowych, podczas
gdy w innych krajach europejskich są one sprzedawane w aptekach, są dostępne za pewną opłatą. Należy
zatem powiedzieć, że w Polsce ten współczynnik jest
jednak lepszy.
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Pamiętajmy też o tym, że nastąpiła daleko idąca
redukcja cen leków w Polsce, więc rzeczywiście dopłata dla pacjentów, pomimo iż powiemy, że 30%…
Chociaż tutaj można dyskutować, bo, obliczając wielkość konsumpcji leków w kanale aptecznym i pozaaptecznym, zapewne obniżyłoby się to do 28–27%,
mam przynajmniej dwie takie analizy, ale jeszcze
nie w pełni potwierdzone, więc proszę wybaczyć, że
to nie są takie twarde dane… Mimo to dostępność
rzeczywista w Polsce jest znacznie lepsza z uwagi
na fakt, że średnia cena dopłaty do leku refundowanego wynosi poniżej 10 zł do jednego opakowania. Po bardzo dokładnym przeanalizowaniu wraz
z Wysoką Izbą, zresztą nie tak dawno temu, koncepcji
poprawienia sytuacji bytowej osób ubogich, najsłabiej
uposażonych, w wieku emerytalnym, po przeanalizowaniu, ile leków biorą w Polsce ludzie w wieku 75+
i ile za nie dopłacają, zliczywszy poziom refundacji
i przyjąwszy, że przeciętnie jest to od trzech do czterech różnych leków – taka jest najczęstsza ilość leków
w tym przedziale wiekowym – ustaliliśmy, że koszt
tej refundacji czy dopłaty pacjenta jest na poziomie
około 29 zł, poniżej 30 zł. I to jest miesięczna opłata
za wszystkie leki, które ci pacjenci mają przepisane,
więc to de facto nie stanowi bardzo istotnej bariery
cenowej. Oczywiście można dyskutować, czy 30 zł
miesięcznie to jest dużo, czy nie. Tyle pacjent dopłaca
z własnego portfela.
Pan senator pytał też o leki, za których odpłatność
wynosi 100%. Tak, to są dane z pominięciem tej puli,
poza pulą refundowaną. Te dane dotyczą tak naprawdę
leków, które są refundowane, a które są przepisywane
na 100%, mimo iż mogłyby być refundowane. Tak,
to jest ten współczynnik.
O „leki duchy” pytał pan senator. Część tak zwanych leków duchów wyeliminowała ustawa refundacyjna. Rzeczywiście, poprzednie obwieszczenia
ministra zdrowia były rzadko wydawane. Ja już nie
chciałem wprowadzać zamętu, podając dane liczbowe, ale myślę, że w tej sytuacji warto to powiedzieć.
Od końca roku 2004 do końca roku 2011 wydano
trzynaście rozporządzeń ministra zdrowia, czyli
trzynaście różnych list refundacyjnych. W tej chwili
wydajemy je regularnie co dwa miesiące, czyli ta
dynamika jest znacznie większa. I to też powoduje,
że tak zwane leki duchy, czyli jakieś produkty lecznicze, które są obecne w systemie refundacyjnym,
a faktycznie ich nie ma, zostały wyeliminowane, bo
na przykład skończył się okres ich dopuszczenia do
obrotu, producent przestał je produkować… One widniały na tamtych listach refundacyjnych, a dzisiaj ich
nie ma, i to były te „leki duchy”.
Co do zastępowania i zastępczości, to cała filozofia
naszego systemu refundacyjnego opiera się na promo-

waniu leków generycznych. I to jest ta zastępczość,
zastępowalność. Mówimy o zamiennikach, często
przekonujemy pacjentów do sformułowania: tańsze
zamienniki albo odpowiedniki, ale ja nieustająco
mam takie wrażenie, że język polski jest trochę ubogi
w tym zakresie i ta terminologia powoduje olbrzymią niepewność co do jakości i bezpieczeństwa tych
produktów leczniczych. A tej niepewności nie ma,
wszystkie produkty lecznicze, które są dopuszczone do obrotu, spełniają wymagania dobrej praktyki
produkcji, a od niedawna w Unii Europejskiej i niebawem już w Polsce dobrej praktyki dystrybucyjnej,
w związku z czym nie ma najmniejszej wątpliwości
co do ich składu, bezpieczeństwa, skuteczności, stabilności, bo to gwarantują przepisy prawa farmaceutycznego. Czyli wszystkie produkty lecznicze, które
są dostępne na rynku i zawierają tę samą substancję,
są tak samo skuteczne i tak samo bezpieczne. One
nierzadko są produkowane w tych samych fabrykach.
Zazwyczaj jest tak, że liczba producentów API, czyli
aktywnych cząstek farmaceutycznych, aktywnych
substancji farmaceutycznych, tego rzeczywistego
leku, danej substancji chemicznej, cząsteczki, molekuły, jest mniejsza niż liczba firm dostarczających lek.
To oznacza tylko tyle, że kilkanaście czy kilkadziesiąt
firm farmaceutycznych kupuje API, czyli daną substancję, w kilku fabrykach nierzadko w krajach Azji
dalekowschodniej, następnie przywozi je do Europy,
konfekcjonuje i nadaje im inną nazwę handlową, która
podlega odrębnemu marketingowi. Ale tak naprawdę
to bezpieczeństwo wspomnianych leków jest gwarantowane przez stały, rozpoznawalny, taki sam we
wszystkich krajach Unii Europejskiej poziom nadzoru
farmaceutycznego nad wspomnianymi produktami.
Trudno zatem mówić o tańszych zamiennikach albo
odpowiednikach, bo mowa tu o tym samym leku,
tylko dostarczanym przez innego producenta.
Elementy gry rynkowej powodują, że często pewne firmy ze sobą konkurują, i to konkurują kosztem
pacjenta. I niejednokrotnie argumenty stosowane
w marketingu, mające na celu przekonanie pacjenta
albo lekarza, że któryś lek jest lepszy, bo jest droższy,
albo jest lepszy, bo ma lepsze badania, są argumentami nieprawdziwymi i sprzecznymi z elementarną
wiedzą dotyczącą leków, ich pochodzenia i badań
klinicznych. To jest istotny problem, z którym spotykamy się także dzisiaj. To jest – trzeba to uczciwie
powiedzieć także w Wysokiej Izbie – istotny problem
edukacyjny. Dlatego zwróciliśmy się do rektorów
uczelni medycznych z olbrzymią prośbą o to, aby
wspomniany problem poruszać. Promocja leków generycznych w Polsce ujawniła bowiem olbrzymią
liczbę absolutnie nieuzasadnionych obaw lekarzy co
do bezpieczeństwa i jakości produktów generycznych. Często w słowie „generyczny” profesjonalni
pracownicy opieki zdrowotnej w sposób absolutnie
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nieuzasadniony dostrzegają znaczenie „podrobiony”
albo „gorszej jakości”. To jest niezasadne i nie powinno mieć miejsca. Dlatego właśnie wspomniane
zamiennictwo w aptece, o które pytał pan senator…
Zgodnie z ustawą refundacyjną w obecnym brzmieniu
obowiązkiem osoby wydającej lek jest poinformowanie pacjenta o tym, że może on zakupić ten sam
lek, ale o innej nazwie handlowej, dostarczony przez
innego producenta, oczywiście o ile nie spowoduje
to powstania różnic terapeutycznych, to znaczy o ile
wspomniany lek nie ma innej postaci lub innej mocy.
W kolejnych przepisach nowelizujących ustawę będziemy proponowali zapis jeszcze dalej idący, zgodnie
z którym osoba wydająca lek w aptece będzie miała
obowiązek przekazać pacjentowi nie tylko informację
o tym, że jest możliwość zamiany, lecz także o tym,
jaki jest koszt danych leków. Chodzi o informację
tego rodzaju: za leki wypisane przez lekarza na tej
recepcie zapłaci pan 10 zł, ale mógłby pan zapłacić
5 zł, gdyby zdecydował się pan na ten sam lek, o tej
samej skuteczności, ale o innej nazwie handlowej,
niepowodujący żadnych różnic terapeutycznych.
I w tym kierunku zmierzają omawiane tu zmiany.
Tak więc, powtarzam, wspomniane leki generyczne,
odpowiadające, są tak samo skuteczne.
Pan senator Kraska pytał o powody takiego terminu nowelizacji i czasu pracy nad nią. Przyznam
się szczerze, Panie Senatorze, że we wspomnianym
przedmiocie jest też dużo mojej działalności. Mam
tu na myśli to, że wyciągnąwszy wnioski z doświadczeń moich poprzedników w zakresie sposobu implementacji ustawy refundacyjnej, dochowałem daleko
idących starań, aby dialog ze stroną społeczną był
wystarczający i silnie rozwinięty. Liczba uczestników wspomnianego rynku jest olbrzymia. Liczba
spotkań, które odbyliśmy w ciągu ostatnich dwóch
lat… Odbyliśmy narady i rozmowy z tak ważnymi
partnerami społecznymi, jak przedstawiciele hurtowni farmaceutycznych, przedstawiciele aptek, przedstawiciele izb lekarskich, przedstawiciele samorządów
i związków zawodowych lekarzy, komisje młodych
lekarzy, producenci leków na receptę i leków bez recepty, polska izba, a także zagraniczne zrzeszenia
producentów leków generycznych, tak zwanych leków
innowacyjnych czy leków referencyjnych. I jestem
głęboko przekonany, że udało się wypracować daleko idący kompromis, a przede wszystkim wzajemne
zrozumienie, że wspomniane przepisy zmierzają do
pewnego doszczegółowienia pojęć w ustawie, które
w praktyce stwarzają problemy – bo są takie pojęcia. Z drugiej strony pewną ilość czasu – i to, wbrew
pozorom, bardzo dużą – zajęło nam takie doprecyzowanie przepisów, które by przeciwdziałały wywożeniu leków z Polski – co by gwarantowało wyższy

93

poziom bezpieczeństwa polskim pacjentom – ale przy
tym były zgodne z przepisami prawa europejskiego,
a przede wszystkim, no, z pewną fundamentalną zasadą w filozofii Unii Europejskiej od początku jej
historii aż do traktatu lizbońskiego, a mianowicie
z zasadą swobodnego przepływu towarów i usług
przez granice. Nie można w przepisach prawa polskiego zakazać wywozu leków z Polski, bo nasz kraj
jest członkiem wielkiego rynku. Niemniej jednak
wypracowano taki zapis kompromisowy, który będzie
w zgodzie z prawem europejskim.
Pan senator pytał także, kiedy będzie ta refundacja. Myślę, że po exposé pani premier będziemy
w stanie bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to
pytanie. Minister zdrowia na tyle już dopracował ten
projekt, że jestem gotów powiedzieć, że niezależnie
od nowych okoliczności… Być może będzie jeszcze
potrzebny dialog społeczny i konsultacje w sprawie
pewnych zapisów, nad którymi być może trzeba będzie pracować jeszcze na etapie prac Wysokiej Izby,
żeby wypracować kompromis, no bo w niektórych
obszarach bardzo trudno znaleźć kompromis. Ale
wydaje się, że jeżeli będzie zgoda wszystkich uczestników dialogu, interesariuszy, to jesteśmy gotowi
przedłożyć ten projekt ustawy pod obrady w takim
terminie, który zostanie uznany za właściwy.
Co do skali leków na 100%, to one rzeczywiście…
Problem z ich liczeniem, Panie Senatorze, polega
na tym, że systemy sprawozdawcze Narodowego
Funduszu Zdrowia sprawozdają wszystko, co jest
zrefundowane, ale nie sprawozdają tych recept, które
nie zostały zrefundowane. Stąd też wiedza ministra
zdrowia na temat recept wypisywanych na 100% jest
wiedzą, że tak powiem, zapożyczoną od innych instytucji. Zwykle są to prywatne instytucje obserwujące
rynek farmaceutyczny, ich analizy nieco się różnią,
ale rzeczywiście wskazują na wzrost z poziomu 6, 7%
do poziomu 12–13%, chociaż w różnych grupach limitowych te analizy mogą się różnić. Jak się porówna
leki stosowane w chorobach reumatycznych z innymi,
to wówczas faktycznie możemy dojść do wniosku, że
ich liczba jest zmienna. Nie jest prawdą, że 1/5 leków
refundowanych jest wypisywana pełnopłatnie, a takie
informacje podają niektóre środowiska. To jest znacznie mniejsza i wciąż zmniejszająca się liczba. To znaczy 12–13% recept – czyli można przyjąć, że mniej
więcej co dziesiąta recepta, nawet troszkę więcej – to
recepty wypisywane na 100% i tu jest rzeczywiście
dwukrotny wzrost od chwili wejścia w życie ustawy
refundacyjnej. Trzeba powiedzieć, że… No, to jest
negatywna strona. Ja bym nawet powiedział, że to nie
jest efekt samej ustawy refundacyjnej, tylko sposobu
jej wprowadzenia czy raczej klimatu. Pamiętajmy, że
było to w sytuacji protestu pieczątkowego, w kontekście takiej bardzo konfrontacyjnej postawy wielu środowisk. W rezultacie do opinii publicznej – w tym do
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środowiska lekarskiego – przedostały się informacje
o zagrożeniach, o niebezpieczeństwie, o karach i to
spowodowało, że niektórzy lekarze byli mniej otwarci
na wypisywanie recept refundacyjnych. Ale jestem
głęboko przekonany, że skala tego zjawiska będzie
sukcesywnie malała – w moim przekonaniu ona już
jest mniejsza i będzie jeszcze bardziej malała. Tym
bardziej że równolegle powstaje projekt recepty elektronicznej na platformach informatycznych i recepta
wystawiona w systemie elektronicznym rozwiąże
problem recepty refundacyjnej. Bo pacjent, który jest
ubezpieczony, będzie miał swoje konto w chmurze
elektronicznej, będzie tam informacja o prawie do
świadczeń zdrowotnych, a zatem będzie się sięgało
po recepty tylko i wyłącznie na te leki, które są refundowane. Niestety jednak nie można wykluczyć
elementów marketingu. My wielokrotnie spotykamy
się… Ja sam spotykałem się z sytuacjami, dotyczącymi różnych znajomych czy przyjaciół, wypisywania,
szczególnie w małych miejscowościach miejskich, recept na leki nieobjęte publiczną refundacją. Chodziło
na przykład o najdroższy na rynku preparat amlodypiny, który nie jest objęty refundacją publiczną;
jego cena oscyluje blisko 60 zł. Sama amlodypina jest
objęta refundacją; na listach refundacyjnych jest kilkadziesiąt… mogę powiedzieć, że jest tam więcej niż
dwadzieścia preparatów amlodypiny i one są dostępne
z odpłatnością 3,20 zł. W związku z tym faktycznie
wypisywanie recept na jeden konkretny preparat, który akurat nie jest objęty refundacją, naraża pacjenta
na dramatyczne koszty, na takie nakłady finansowe,
i nie znajduje w moim przekonaniu żadnego uzasadnienia, ani praktycznego, ani merytorycznego, ani
lekarskiego. Jeżeli dzieje się to w ramach systemu
publicznej opieki zdrowotnej, to zawsze, kiedy o tym
się dowiaduję, interweniuję na poziomie Narodowego
Funduszu Zdrowia i te interwencje, jak wiem, przynoszą skutek. Chciałbym, żeby one nie były konieczne,
ale niestety nierzadko okazuje się, że są potrzebne.
Pan senator pytał jeszcze o tak zwane oszczędności. Ja nie lubię słowa „oszczędności”, bo to słowo
sugeruje, że fundusz coś zaoszczędził i ma gdzieś coś
schowane. Filozofia ustawy refundacyjnej jest raczej
taka, że ustawa daje narzędzie do realokacji środków,
w związku z czym te środki, które nie zostały wydane
na jeden cel, tak jak na insuliny, zostały wydane na
inny cel, bardzo ważny dla pacjentów. I tak udało się
od początku obowiązywania ustawy refundacyjnej
objąć refundacją siedemdziesiąt cząsteczek, które
nigdy wcześniej nie były refundowane. A były to
tak przełomowe i drogie terapie, jak omalizumab,
jak ipilimumab stosowany w leczeniu czerniaka, jak
kilkanaście nowoczesnych terapii leczenia biologicznego, jak dostęp do leczenia biologicznego stwardnie-

nia rozsianego. Ostatnio, co trudno ująć w liczbach,
bo nie chodzi tu o jakieś nowe cząsteczki, mimo że
koszt tego jest olbrzymi, zmieniliśmy program leczenia stwardnienia rozsianego. Mianowicie do tej
pory obejmował pacjentów tylko przez sześćdziesiąt
miesięcy leczenia, a po pięciu latach następował koniec leczenia i pacjenci kończyli leczenie biologiczne.
Teraz program ten został zmieniony, zgodnie z danymi ekspertów i wolą pacjentów, a także danymi
uzyskanymi dzięki przedłożonej analizie Agencji
Oceny Technologii Medycznych, i w tej chwili nie
ma już tego mechanizmu, że tak powiem, wypadania
pacjentów z leczenia – przepraszam za to brzydkie
określenie – po pięciu latach, co na pewno jest dla
nich bardzo cenne. Nie ująłem tego w tej liczbie siedemdziesięciu cząsteczek, bo jest tam ich tylko kilka,
a koszt tego dla płatnika publicznego tak naprawdę
jest olbrzymi, bo jest to ponad 150 milionów zł. Nie
pamiętam w tej chwili dokładnych kosztów tego programu, ale to jest ten rząd wielkości, a może te koszty
są i większe.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo…)
Jeszcze tylko jedno. Pan senator pytał tu o kwoty, więc już mówię o kwotach. Zważywszy na to,
że ustawa refundacyjna wprowadziła mechanizm
payback… Oznacza to, że firma, która przekracza
umówiony z ministrem poziom sprzedaży swojego
produktu, nierzadko zwraca pewne kwoty do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku
z tym w przypadku roku 2012 niewydane pieniądze
oraz zwroty obejmowały łączną kwotę miliarda dziewięciuset sześćdziesięciu dwóch… a w przypadku
roku 2013 był to miliard czterysta dziewięćdziesiąt
siedem… Czyli są to rzeczywiście duże pieniądze.
I trzeba też powiedzieć szczerze, że one tak naprawdę
w tych najcięższych latach – bo to były najcięższe lata
kryzysu ekonomicznego dla Narodowego Funduszu
Zdrowia – zagwarantowały funduszowi stabilność
finansową, a jednocześnie pozwoliły na objęcie tylu
nowych technologii nowymi wydatkami. Dziękuję
uprzejmie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Dorota Czudowska, potem pan senator Klima.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku. Jedno pytanie z tych,
które miałam przygotowane, już zadał kolega.
Co dwa miesiące zmienia się wysokość dopłat do
różnych leków, wysokość refundacji. Panie Ministrze,
proszę powiedzieć, ile osób jest zaangażowanych
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w prace tej komisji, która zmienia wysokość tych
dopłat, wycofuje bądź wprowadza nowe leki do refundacji, i ile to kosztuje. To pierwsze moje pytanie.
Drugie pytanie. Są takie leki – tak jest w tym systemie dwumiesięcznych zmian – które już są potrzebne pacjentom, ale są dopuszczone do obrotu, a jeszcze
nie są refundowane. Jaka jest skala zapotrzebowania
na takie leki w leczeniu onkologicznym, ale także
neurologicznym? Jaka jest skala zapotrzebowania na
te leki zgłaszana przez specjalistów, a w jakim stopniu
to zapotrzebowanie jest realizowane?
I jeszcze ostatnie pytanie. Którego z programów
lekowych zaniechano w latach 2012–2013 lub ograniczono liczbę pacjentów nim objętych?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
I pan senator Klima. Bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w przedmowie pana wypowiedzi
pojawiła się nutka, która mnie niezmiernie zaniepokoiła. Otóż z pana wypowiedzi dowiedzieliśmy się – to
jest wiadomość publiczna, to jest już odnotowane – że
rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Zdrowia
przeprowadziło potężny eksperyment medyczny na
chorych na cukrzycę. Wspomniał pan, że decydując
się na zmiany, które dotyczą cen leków przeciwcukrzycowych, obserwowaliście państwo powikłania
i zjawiska, które mogły temu towarzyszyć. Pan jako
lekarz i ja doskonale wiemy, że powikłania w zakresie diabetologii niekoniecznie muszą następować
na przestrzeni kilkunastu, kilku tygodni, one mogą
występować po latach. Odpowiedział mi pan minister
ponad rok temu, kiedy zadawałem pytanie w formie
pisemnej o nowoczesne leczenie w zakresie diabetologii, a chodziło konkretnie o pompy insulinowe. Pod
względem liczby tych pomp insulinowych jesteśmy
niestety na końcu Europy i nic nie wskazuje na to, że
będzie w tym zakresie dużo lepiej. Niezrozumiałe dla
mnie jako lekarza, Panie Ministrze, jest to, że w sposób zasadniczy ograniczono dofinansowanie w zakresie diabetologii, na dodatek w zakresie możliwości
monitorowania poziomu cukru w surowicy, czyli tak
zwanych pasków. Każdy z nas doskonale wie, że ta
forma monitorowania, której dokonują sami pacjenci,
jest niezmiernie ważna. Decyzje, które podjął rząd,
ograniczając dofinansowanie, będą skutkowały za
jakiś czas. Pan jako lekarz doskonale wie, że koszty
leczenia powikłań cukrzycy, które niestety wystąpią
za jakiś czas, będą dużo większe niż koszty tej pro-
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filaktyki czy innych możliwości, które możemy w tej
chwili tym pacjentom dać. Dlatego te oszczędności,
które są dokonywane na chorych, chorych na cukrzycę, wydają mi się całkowicie chybione oraz odbiegają
od standardów europejskich i standardów nowoczesnego leczenia. Jak porównamy dawki i poziomy stosowanych insulin z tym, co jest w krajach wysoko
rozwiniętych – tak jak wspomniałem, w przypadku
pomp insulinowych ten poziom jest dużo, dużo wyższy – to zobaczymy, że nasza forma leczenia niestety
odstaje. I to nie jest spowodowane poziomem wiedzy
czy brakiem umiejętności lekarzy, ale ceną, którą
muszą płacić pacjenci. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
To po kolei. Najpierw pytania pani senator
Czudowskiej.
Rzeczywiście Komisja Ekonomiczna jest instytucją czy organem doradczym ministra zdrowia, który
bierze udział w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Wynagrodzenie członków Komisji
Ekonomicznej jest ustalone w ustawie refundacyjnej.
Ono jest zróżnicowane w zależności od liczby posiedzeń w ciągu jednego miesiąca. Tam jest ustalona
odpłatność za jedno posiedzenie i jest ograniczenie
miesięczne do poziomu 10 tysięcy albo 10 tysięcy 500.
Przepraszam, nie pamiętam dokładnie tego zapisu
ustawowego, ale to jest ten rząd wielkości: 10 tysięcy
albo 10 tysięcy 500 zł miesięcznie, nie więcej. Liczba
członków Komisji Ekonomicznej… Na dzień dzisiejszy jest ich chyba siedemnastu, przepraszam, nie
mam ich tu wyliczonych… Niezależnie od wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej
trzeba powiedzieć, że efekt, który osiągnęli, jest
spektakularny. I to nie ulega wątpliwości. Ten efekt
absolutnie jest wielokrotnie większy niż nakłady na
działalność Komisji Ekonomicznej, które notabene
pochodzą ze źródeł innych niż budżet Narodowego
Funduszu Zdrowia. Komisja Ekonomiczna jest przecież opłacana z budżetu państwa, z części przynależnej ministrowi zdrowia, a nie z budżetu refundacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten efekt
w przypadku niektórych leków był naprawdę spektakularny, na przykład leki onkologiczne stosowane
w przypadku raka piersi, które w styczniu kosztowały
280 zł, dzisiaj kosztują 50–60 zł. Takie są spadki cen
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na przestrzeni tych dwudziestu kilku miesięcy. I nie
jest to efekt spowodowany tylko i wyłącznie wejściem
na rynek leku generycznego… Jak wiemy, pierwszy
odpowiednik, czyli pierwszy lek generyczny, który
wchodzi na listę refundacyjną, musi być tańszy o 25%
od leku referencyjnego, który tam się znajduje; to jest
warunek ustawowy. A zatem to działanie jest bardzo
spektakularne i bardzo widoczne.
Posiedzenia Komisji Ekonomicznej odbywają się
regularnie, a ich liczba jest dostosowana do liczby
wniosków, które napływają do ministra zdrowia,
a także do postępów procesu negocjacyjnego. Co
dwa miesiące wydajemy obwieszczenia. Można powiedzieć, że o ile na początku, jeszcze w roku 2012,
rzeczywiście zdarzały się opóźnienia, o tyle teraz
zdarzają się one rzadziej. Wydaje się, że ten proces
przebiega coraz sprawniej. Myślę, że taka jest też
ocena partnerów społecznych. Kiedy pytam stowarzyszenia firm farmaceutycznych – a to jest dla mnie
najbardziej wiarygodne źródło oceny pracy ministra
zdrowia w tym zakresie – wydaje się, że ta ocena
jest raczej pozytywna i wskazuje na poprawę funkcjonowania tej instytucji, Komisji Ekonomicznej.
Oczywiście przy uwzględnieniu całej tej dyskusji,
którą niejako przenieśliśmy na ten projekt nowelizacji
ustawy refundacyjnej, dotyczącej jeszcze większego
podniesienia poziomu transparentności procesu negocjacyjnego i dookreślenia niektórych aspektów,
przede wszystkim kwestii spisywania jasnych protokołów i protokołu rozbieżności, jeżeli taki jest… To
jest element, o którego wprowadzenie strona społeczna wielokrotnie wnosiła.
Pani senator pytała także o wczesny dostęp. No, to
jest problem nie tylko Polski – to jest problem wielu
krajów. My zdecydowaliśmy się na utrzymywanie
się w ryzach tej naszej ustawy refundacyjnej, a nasza
ustawa refundacyjna nie zakłada natychmiastowego
dostępu. To znaczy, że lek, który jest dopuszczony… Składa się wniosek, wniosek przechodzi przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych, przeprowadza się negocjacje, a następnie minister podejmuje
decyzje. Całość powinna się zamknąć w stu osiemdziesięciu dniach, tak mówi prawo.
Jeżeli chodzi o programy early access, o wczesny
dostęp do produktów leczniczych… To jest postulat
wielu środowisk, środowisk głównie onkologicznych, ale i środowisk koncernów farmaceutycznych.
Obecne prawo… Na obecnym etapie wydaje się, że
jest to niebywale trudne do późniejszej weryfikacji.
Doświadczenia krajów europejskich i innych, które
zdecydowały się na realizację tego typu programów,
są bardzo różne. Mamy do czynienia z taką sytuacją,
że albo jakiś lek… W ogóle trzeba powiedzieć, że
istnieje wyraźnie zaznaczająca się, światowa tenden-

cja do wcześniejszego dopuszczania leków do obrotu
warunkowego. Nawet prawo unijne zmierza w tym
kierunku – pojawiło się niedawno pojęcie warunkowego dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu,
a nierzadko chodzi tu o produkty dopuszczone do
obrotu przed zakończeniem badań klinicznych, ich
trzeciej fazy. Czyli załóżmy: mamy taki produkt,
którego badania kliniczne jeszcze trwają, oficjalnie
nie zostały one jeszcze zakończone, ale są wstępne oceny i analizy, i te wstępne oceny i analizy są
wystarczające do tego, żeby warunkowo dopuścić
produkt do obrotu. I teraz olbrzymia trudność polega
na tym, że z jednej strony analiza HTA tego produktu
jest obarczona dużym błędem i wiąże się z dużym
poziomem niewiedzy, z drugiej strony dopuszczenie
takiego produktu leczniczego do obrotu w tym mechanizmie wczesnego dostępu bez oceny technologii
medycznych – co byłoby sprzeczne z filozofią ustawy
refundacyjnej – budzi olbrzymie pytanie o równość
podmiotów, a co gorsza, budzi też pytania o konsekwencje. Bo co by się stało, gdyby taki produkt
został dopuszczony do refundacji i był refundowany
ze środków publicznych, a po zakończeniu badań
klinicznych okazałoby się, że nie osiągał on jednak
progu efektywności klinicznych, który jest akceptowany w naszym kraju, i że wprawdzie daje on korzyść
kliniczną, ale objęcie go publiczną refundacją nie jest
możliwe z uwagi na pozbawienie innych pacjentów
dostępu do publicznych środków refundacyjnych ze
względu na przekroczenie pewnych akceptowanych
społecznie ram refundacyjnych?
Wydaje się, że najrozsądniejszą drogą jest postępowanie w ramach mechanizmu być może mniej
sformalizowanego, ale my często takim mechanizmem się posługujemy, a dobre relacje z partnerami społecznymi nam na to nierzadko pozwalają.
Mianowicie kiedy widzimy, że rzeczywiście istnieje
jakaś technologia, która wywołuje olbrzymie nadzieje
pacjentów – szczególnie w onkologii, bo to jest przecież ten obszar krytyczny – bardzo często udaje nam
się porozumieć z podmiotem odpowiedzialnym. Tak
więc składa on wnioski refundacyjne, decyduje się na
wejście w tę ścieżkę, a jednocześnie decyduje się na
udostępnienie, często charytatywnie, dawek leków
dla wybranej grupy pacjentów. I to stwarza taki de
facto nieformalny – zgadzam się z tym – mechanizm,
ale też jest to realny mechanizm wczesnego dostępu
do takich produktów leczniczych.
Inną metodą jest rozbudowa mechanizmów podziału ryzyka, pójście w kierunku bardziej odważnych, bardziej pogłębionych podziałów ryzyka pomiędzy firmę farmaceutyczną a Narodowy Fundusz
Zdrowia. Często w debacie publicznej słyszy się, że
minister zdrowia skłonny jest stosować tylko proste
mechanizmy podziału ryzyka, tylko proste rabaty
albo proste paybacki – i tak rzeczywiście było w roku
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2012 czy w roku 2013. Ale ja jestem gotów – bez wymieniania nazw, bo tego nie mogę zrobić – ujawnić
przed Wysoką Izbą, że przez ostatnie półtora roku
sześć razy zaproponowałem koncernowi farmaceutycznemu… Było tak szczególnie wtedy, kiedy miałem do czynienia z produktem leczniczym, który nie
zakończył jeszcze swoich badań klinicznych. A było
kilka takich leków, które budziły olbrzymie nadzieje u pacjentów onkologicznych, badania kliniczne
tych leków jeszcze trwały, wstępne wyniki takiego
badania klinicznego wskazywały na to, że lek będzie
dopuszczony do obrotu, był on już nawet po ocenie
Agencji Oceny Technologii Medycznych w Polsce,
ale miał badania kliniczne zrobione na bardzo małych grupach pacjentów – to było chyba sto plus sto,
w dwóch gałęziach – i te dowody naukowe były bardzo wstępne. I w takich przypadkach decydowałem
się na taką propozycję, że przyjmiemy nawet olbrzymią cenę, jednak przy założeniu, że pacjenci rzeczywiście będą w stanie uzyskać długość przeżycia na
poziomie trzech lat i więcej – co absolutnie nie było
pewne na podstawie tych dowodów naukowych – i że
odroczymy płatność na te trzy lata i więcej. Czyli to
był taki bardzo odważny mechanizm podziału ryzyka, niebywale trudny też dla Narodowego Funduszu
Zdrowia, a jego opis w skrócie brzmi mniej więcej
tak: zapłacę tyle, ile chce firma, za trzy lata. A więc
jeżeli pacjent przeżyje trzy lata od momentu wdrożenia technologii, to skłonni jesteśmy rzeczywiście
ponieść koszt proponowany przez firmę. I z tych
wszystkich spotkań… Do tej pory to koncerny rezygnowały z tak daleko idącego podziału ryzyka, a nie
minister zdrowia, niemniej jestem pełen nadziei, że
ten kierunek będzie się rozwijał.
Ostatnio znowu nawiązaliśmy współpracę z partnerami społecznymi, zorganizowaliśmy wspólne
warsztaty z firmami farmaceutycznymi, z uczelnią,
z firmami doradczymi, z pracownikami Ministerstwa
Zdrowia. Dyskutujemy na temat mechanizmów podziału ryzyka i wydaje się, że być może dzięki otwartości wszystkich stron ten kierunek zaowocuje… i uda
nam się jeszcze bardziej pogłębić… Bez wątpienia
przełoży się to na poprawę dostępności tych technologii, które zostały bardzo wcześnie zarejestrowane,
ale nie mają jeszcze w pełni udokumentowanej skuteczności. To jest taki mechanizm, który rozwijamy
w celu zwiększenia dostępności leków, szczególnie
tych istotnych w onkologii.
Mamy też często do czynienia z mechanizmami
marketingowymi, które wykorzystują postulat wczesnego dostępu. Niestety zdarzają się takie sytuacje,
kiedy jakiś produkt leczniczy… Zwłaszcza firmy
o zasięgu globalnym, mające w Polsce stosunkowo
niewielki, ale jednak większy niż w innych krajach
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europejskich rynek zbytu, nie decydują się na otwarte
rozmowy, na przystosowanie się do reguł panujących
w Polsce, opisanych ustawą refundacyjną. Takie firmy próbują wymusić działania refundacyjne, stosując działania społeczno-medialne, co niestety jest
nieskuteczne z uwagi na to, że ustawa refundacyjna
stanowi twarde i bardzo przejrzyste prawo. Minister
zdrowia nie ma możliwości wydania zgody na refundację w trybie innym niż opisany przez ustawę
refundacyjną. Wspomniane przypadki nierzadko stają
się źródłem bardzo emocjonalnej debaty publicznej.
Trudno się temu dziwić, bo zazwyczaj dotyczą one
takich chorób, w przypadku których włączenie leku
decyduje albo może decydować o życiu lub śmierci
pacjenta czy o utracie bądź zachowaniu funkcji nerek.
Realizacji którego z programów zaniechano lub
w przypadku którego programu ograniczono liczbę
pacjentów? W moim przekonaniu liczba pacjentów
w większości programów się zwiększa. Pani senator
tak mnie zaskoczyła tym pytaniem, że chyba muszę
prosić o możliwość udzielenia odpowiedzi na piśmie,
bo nie jestem przekonany, czy jak zadeklaruję, że
dostęp do któregoś z programów nie zmniejszył się
albo że nie zamknęliśmy… W niektórych przypadkach decydowaliśmy się na przechodzenie z programu
lekowego do kanału aptecznego z uwagi na lepszy
dostęp pacjentów, ale nie pamiętam, żeby przez ten
czas podjęto decyzję, która zamykałaby pacjentom
dostęp do jakiejś technologii. Mogło się tak zdarzyć
w sytuacji, kiedy dana technologia została uznana za
nieskuteczną, a inna, alternatywna technologia jest
lepsza. W każdym razie pozwolę sobie przekazać na
piśmie informację na ten temat, bo to pytanie mnie
zaskoczyło.
Pan senator Klima mówił o eksperymencie. My
nie zrobiliśmy eksperymentu, Panie Senatorze, tu była
trochę inna sytuacja. Zmienił się system refundacji
leków i ustawa zakazała leków za 1 gr. Nie odebrano
chorym na cukrzycę prawa do leczenia insulinami,
oni je zachowali – insuliny w Polsce były, są i będą
dostępne. Nie ulega wątpliwości, że leczenie insuliną
jest jedyną skuteczną terapią chorych na cukrzycę;
oczywiście chodzi o tych, którzy wymagają leczenia
insuliną.
Ustawa wprowadziła bardzo wyraźne mechanizmy umożliwiające zweryfikowanie tego, kiedy
i jakiemu pacjentowi należy się leczenie insuliną.
Mało tego. To był efekt roku 2012, kiedy nagłośniono sprawę obecności tak zwanych kar w przepisach
prawa. Notabene one istniały znacznie wcześniej,
jeszcze przed ustawą refundacyjną, ale zrobiło się
o nich głośno, kiedy ustawa wchodziła w życie.
Doszło wówczas do niezamierzonej przez ministra zdrowia daleko idącej rewizji zasadności preskrypcji lekarzy między innymi w zakresie insulin. Efektem tego działania rzeczywiście było
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to, że nagle okazało się, iż w niektórych rejonach
konsumpcja insulin spadła nawet o 1/3. Nie zaobserwowano żadnych skutków zdrowotnych, czyli
nie mieliśmy do czynienia ani z pogorszeniem terapii, ani z pozbawieniem ludzi dostępu do insulin,
ani z pogorszeniem stanu zdrowia cukrzyków. Bo
przecież gdyby choremu, który wymaga leczenia
insuliną, odstawić insulinę, to doszłoby – wiemy o tym – do dekompensacji i chory trafiłby do
szpitala. A takie zjawisko nie wystąpiło w skali
makro. W związku z tym jest to raczej dowód na
to, że wcześniej preskrypcja nie była dostatecznie
dobrze kontrolowana i że ustawa spowodowała jednak realokację środków finansowych w kierunku
lepszego dobrania leczenia do sytuacji zdrowotnej
pacjenta i zapewnienia tych obszarów zdrowotnych,
które nie były wcześniej zaopatrywane.
To samo dotyczy pasków. Paski są i na ryczałt,
i na 30%. Zasada jest taka, że pacjenci, którzy są
leczeni metodą intensywnej insulinoterapii – zostało to zdefiniowane w ten sposób, że oni są leczeni
przynajmniej trzema podażami insuliny w ciągu
dnia – mają dostęp do pasków na ryczałt, a ci, którzy są leczeni innymi metodami, mają te paski na
30%. To spowodowało redukcję kosztów po stronie
płatnika. Ja myślę, że takich badań jeszcze nie ma,
więc nie odważę się… Nie sądzę, żeby ktokolwiek
w Polsce odważył się na autorytarne stwierdzenie,
że pogorszenie albo poprawa stanu utrzymania
kontroli cukrzycy było spowodowane… Myślę, że
takich danych ani takich analiz jeszcze w Polsce
nie ma, a żałuję, bo chciałbym je mieć. Byłoby to
bardzo cenne, bo pozwoliłoby nam na lepsze dobranie mechanizmu. Być może te trzy wstrzyknięcia
to za mało, może potrzebne są cztery, a może dwa,
nie wiem. W każdym razie jesteśmy zawsze otwarci na dyskusję w tej kwestii. Chodzi o najbardziej
optymalne dla pacjentów dobranie tych świadczeń.
Koszty leczenia insuliną w Polsce – oczywiście
wiemy, że cukrzyca to choroba cywilizacyjna, że
w związku z tym liczba takich pacjentów jest olbrzymia – to ponad 550 milionów zł, a w przypadku
samych pasków jest to koszt w wysokości 350 milionów. A więc rzeczywiście są to olbrzymie wydatki
w ramach budżetu refundacyjnego, co wymaga od
nas dookreślenia… Może powinienem powiedzieć:
optymalizacji. Oczywiście jest to zależne od leczenia doustnego. Myślę, że to wyczerpuje odpowiedź
na pytania pana senatora.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Nie ma światełka, źle mnie słychać.
(Senator Robert Mamątow: Najpierw trzeba kartę
włożyć.)
Jest karta.
(Głos z sali: Docisnąć.)
(Głos z sali: Już działa.)
Z opóźnieniem.
Panie Ministrze, dziękuję panu za świetną informację magazyniera leków, który, jak każdy magazynier, dba o dwie, trzy rzeczy. Po pierwsze o to,
żeby magazyn był pełny, bo wtedy ranga magazyniera wzrasta, po drugie o to, żeby była superata. Pan
zresztą wcześniej wyraził takie przekonanie, Panie
Ministrze, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będzie bardzo małe spożycie leków w Polsce, bo
teraz ono jest nadmierne.
(Senator Bogdan Pęk: Ludzie będą zdrowi…)
Tak. Dzięki temu oczywiście dopłaty będą mniejsze. Tak że oczekiwania ludzi będą chybione.
Chciałbym zadać pytanie. W czasie tego półtoragodzinnego dobrego wystąpienia, uwzględniającego statystyki, odkryłem, że 1/3 czasu poświęcił pan
kwestii wiedzy pacjenta, który musi zadecydować
przede wszystkim o tym, jakim kanałem będzie się
zaopatrywał w leki… Mamy cztery takie kanały. Jest
też pięć rodzajów różnych ryczałtów, dopłat, prawda? Do tego pacjent musi jeszcze – słyszę, że pan ku
temu zmierza – ocenić, czy generyk danej firmy jest
tożsamy z oryginałem czy substytutem, czy też jest
od niego lepszy lub gorszy. Pacjent oczywiście musi
podjąć wspomniane działania, w świetle omawianej tu ustawy, ponieważ ma określoną kasę. I moje
pytanie jest takie: czy jest pan przekonany o tym,
że wspomniany pacjent orientuje się w tym całym
systemie? Że on się nie gubi? Zwłaszcza że recepta
to jest, że się tak wyrażę, dekret. Tam jest napisane,
co pacjent ma kupić, a on sam nie jest ani chemikiem,
ani farmaceutą. Jest on pełen, jak pan sam powiedział,
różnego rodzaju wątpliwości czy nawet strachu przed
tym wszystkim.
Drugie pytanie: czy państwo sprawdzacie jakość
generyków od strony reklamacji? Ja byłem u jednego
pacjenta, który mi pokazywał taki przyrząd do leczenia płuc, to znaczy układu oddechowego, i okazało
się że trzy takie pompki, czy coś w tym rodzaju, były
niesprawne. One kosztowały po 200 zł czy 300 zł. Ja
nie wiem, czy ktoś sprawdza jakość takich produktów
– nie tylko od strony sprawności, o której pan mówił,
ale także od strony prostej funkcjonalności.
Pozwoliłem sobie troszeczkę nadużyć określenia
„magazynier”. Jeżeli się zagalopowałem, to przepraszam. Ale polityka lekowa to nie jest tylko dystrybuowanie leków i badanie procentów. To jest też badanie
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pacjentów. Zwłaszcza ze strony rządu… Ja na przykład nie znalazłem w pańskim wystąpieniu informacji
o tym, jak omawianą tu politykę przyjmuje pacjent,
zwłaszcza pacjent przewlekle chory – obojętnie, czy
młody, czy dojrzały, czy w podeszłym wieku. Nie zauważyłem informacji o tym, jak wspomniana polityka
wpływa na poczucie pacjenta, że jest on dostatecznie
i bezpiecznie zaopatrywany w leki.
Chciałbym też spytać pana ministra, jak pan skomentuje obecne w krajach OECD dążenia do tego,
żeby nie było presji na hospitalizację, jako że leki są
w jej ramach bezpłatne i hospitalizacja jest droga.
Zastępuje się ją więc lekami dostępnymi w przychodniach czy wręcz może być tak jak w Anglii, że o leku
decyduje nawet farmaceuta.
I wreszcie, Panie Ministrze, jak oceniłby pan nasz
system, o którym mówiłem przed chwilą – system
wielu kanałów, ryczałtów, generyków, niegeneryków,
bazujący na takiej w miarę racjonalnej, ale na pewno
nie do końca racjonalnej polityce, że jedne leki są
bezpłatne, bo ratują życie, inne są już w większym
stopniu odpłatne… W tym też pacjent się nie orientuje, bo on uważa, że wszystkie leki powinny ratować
jego zdrowie i życie. Na Zachodzie, w kilku krajach,
funkcjonuje system zwrotów, wsparcia, zależny od
natężenia środka reaktywnego, czyli leczniczego. Czy
nie powinniśmy pójść w takim kierunku? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję przepięknie za mnóstwo zadanych pytań. Ja nie czuję się magazynierem, Panie Senatorze,
powiedziałbym raczej, że nasza polityka znacznie
wykracza poza koncepcję gromadzenia leków czy
przeciwdziałania ich konsumpcji. Jest dokładnie
odwrotnie: nasza polityka lekowa zmierza do inwestowania w zdrowie polskich pacjentów. Szczególny
nacisk kładziemy na te technologie, które są im najbardziej potrzebne, które są najbardziej pożądane,
które są najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze, i najnowocześniejsze. Nie jest celem ministra zdrowia
ani Narodowego Funduszu Zdrowia przeciwdziałanie
konsumpcji leków. Oczywiście, filozoficznie czy akademicko podchodząc do tej dyskusji, powiedziałbym,
że rozumiem słowa pana senatora w kontekście teorii
zdrowia publicznego, zgodnie z którą rzeczywiście
nakłady na system opieki zdrowotnej przekładają się
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na poprawę wyników leczenia liczonych na przykład
długością lat życia populacji – ale to do pewnego
momentu. A potem już wchodzimy w krąg takich
krajów jak Stany Zjednoczone, gdzie ilość nakładów
nie przekłada się w żaden sposób na przedłużenie
życia i poprawę jego jakości. I my jesteśmy już za
tym zakrętem.
(Senator Jan Rulewski: Ale Mojżesz żył sto cztery
lata.)
My jesteśmy, powtarzam, już za tym zakrętem.
W związku z tym w polskim przypadku polityka
lekowa wymaga racjonalizacji leczenia. Mamy świadomość, że istnieją takie technologie, które nieprawdopodobnie wydłużają życie pacjentów. Na przykład
Imatinib, doskonały lek, jedno z największych odkryć
medycyny światowej ostatniego piętnasto- czy dwudziestolecia, lek na przewlekłą białaczkę szpikową,
który praktycznie pozwolił żyć pacjentom z chorobą
nowotworową w wieloletniej remisji – a wcześniej
tacy pacjenci umierali. To jest doskonała technologia,
my o tym wiemy. I my ją oczywiście refundujemy.
Nie można jednak zgodzić się z tezą – a wyczuwam w słowach pana senatora taką tezę – w której się
zakłada, że im więcej pacjenci konsumują leków, tym
dla nich jest lepiej. To nie jest prawda. Szczególnie
my w Polsce i my we Francji – tak powinniśmy powiedzieć – i my na Węgrzech, jeżeli mówimy o krajach Unii Europejskiej, mamy świadomość, że nadmierna konsumpcja leków jest przyczyną interakcji
lekowych. I my to dzisiaj wiemy. My jesteśmy bombardowani przez reklamy leków OTC. Leki stały się
dzisiaj towarem. I to jest zjawisko ogólnoświatowe,
które nie służy zaleczaniu problemów zdrowotnych,
tylko poprawie jakości życia. Przeciętny nieznający
się na tym człowiek, przeciętny Polak otrzymuje z telewizji, z prasy, z radia informację: jesteś wart, żeby
cię nie bolało, weź pigułkę na to i na tamto. A do tego
wszystkiego jeszcze mylą nam się suplementy diety,
które są na wszystko, od poprawy stopni w szkole
począwszy, a na nietrzymaniu moczu skończywszy,
i których skuteczność niestety nie ma zazwyczaj
poparcia w badaniach klinicznych. Tym się zresztą
różnią leki od suplementów diety.
Tak więc trochę bronię się przed tym obrazem mnie
samego jako magazyniera, który to obraz narzucił pan
senator. Bo raczej alokuję te skromne środki, które
mamy, tak żeby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny i poprawić zdrowie oraz życie pacjentów tam,
gdzie jest to jeszcze możliwe, a nie żeby narażać ich
i innych pacjentów na niekorzystne skutki zdrowotne
wynikające ze zmarnowania leków, czyli spożycia ich
bez efektu terapeutycznego, albo spożycia takich leków
z negatywnym efektem terapeutycznym, co przecież
też się zdarza. Oczywiście wyjściem alternatywnym,
Panie Senatorze, jest podniesienie opłat, podatków
zdrowotnych. Tylko że wtedy powstaje pytanie, czy
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w takim momencie historycznym, gospodarczym
i ekonomicznym jesteśmy gotowi do podjęcia takiej
decyzji. I następne pytanie: czy taka decyzja poprawi
stan zdrowia Polaków, czy też będzie tylko decyzją,
która podniesie wielkość obrotów – bo podniosłaby
PKB, to bez wątpienia, podniosłaby wskaźniki gospodarcze – ale nie przyczyni się do poprawy stanu
zdrowia Polaków? Dlatego też, jeżeli już pan senator
umieszcza mnie w magazynie, to raczej widzę tam się
w dziale logistyki i strategii rozwoju tego magazynu
niż jako ktoś do liczenia towaru na półkach.
Pytał pan senator także, jaka jest wiedza pacjenta
dotycząca tego, w jakim kanale otrzymuje lek. Pacjent
nie musi mieć tej wiedzy, dlatego że to my decydujemy o tym, że w niektórych stanach chorobowych…
Często pacjent nawet nie ma wyboru, w niektórych
stanach chorobowych dostaje receptę i idzie do apteki,
a w innych lekarz otwiera szafkę i wydaje pacjentowi lek do ręki. I większość pacjentów nie wie, że
w pierwszym przypadku było to w kanale aptecznym, a w tym drugim przypadku jest to w kanale
programu lekowego, albo że jak ma raka, to jest to
w kanale chemioterapii. We wszystkich tych trzech
przypadkach nocuje w swoim domu, przychodzi do
lekarza – w pierwszym do lekarza POZ albo do poradni specjalistycznej, a w drugim i trzecim do szpitala albo też do poradni specjalistycznej – nie dostaje
recepty, tylko dostaje lek, idzie do domu i nawet nie
wie, w którym to jest kanale. Ale lek ma, i o to chodzi.
Jeżeli chodzi o to, jaki jest ryczałt, to pacjent też
o tym nie wie. Jednak, i o tym mówimy, trzeba budować świadomość pacjentów, żeby nie dochodziło do
czegoś takiego, że dwukrotnie częściej niż przed dwoma laty zdarzają się recepty wypisywane na 100%.
Tak, tu zależy nam na budowaniu świadomości pacjenta, bo świadomy pacjent to taki, który w sytuacji,
gdy lekarz mu wypisuje lek na nadciśnienie, wspomniany przez mnie amlodipine, jako lek nieobjęty
refundacją, za 60 zł, mówi: panie doktorze, ale ja
jestem ubezpieczony, jestem w publicznym systemie
refundacji, proszę wypisać mi receptę refundacyjną, bo wiem, że taka mi się należy. Taki świadomy
pacjent bardzo podnosi jakość opieki zdrowotnej,
a twarzą systemu opieki zdrowotnej dla przeciętnego
pacjenta Kowalskiego nie jest minister zdrowia, tylko
jego lekarz, jego pielęgniarka pierwszego kontaktu.
Najbardziej zależy nam na podniesieniu na tym poziomie wiedzy i świadomości oraz na konieczności
uświadomienia, powiem wprost, nieetyczności wypisywania recept na 100% komuś, kto jest ubezpieczony.
Pytał pan senator o generyki, o to, jak pacjent się
orientuje w systemie leków generycznych. Pacjent nie
musi się orientować. Rzeczywiście, to jest zjawisko…

(Senator Jan Rulewski: Musi, bo musi zadecydować.)
…z którym różne państwa sobie różnie radziły.
W systemie brytyjskim zawsze było tak, że lekarz
wypisywał pacjentowi receptę, pacjent szedł do apteki, otrzymywał zindywidualizowaną fiolkę i na tej
fiolce było napisane: Mr. Smith, dwa razy dziennie
jedna tabletka. Pacjent w ogóle nie wiedział, czy ona
jest generyczna, czy referencyjna, czy robi ją firma
japońska, czy litewska, czy izraelska. Tego nie wiedział. W naszym systemie postawiliśmy na swobodną
konkurencję pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi. Wydawało się bowiem, że w kraju, w którym jest bardzo rozwinięty przemysł generyczny,
robienie przetargów na pięć lat, które daje przetrwanie
tylko jednej firmie, a resztę skazuje na upadek, nie jest
dobrym rozwiązaniem. Ale zgadzam się z panem senatorem, że to jest trudniejsze dla pacjentów. Dlatego,
że pacjent obciążony wielochorobowością ma prawo
do tego, żeby się nie znać na lekach. Jeżeli przez całe
życie brał zielone tabletki o nazwie „X” i działały,
a teraz ma dostać w okrągłym opakowaniu pomarańczowe tabletki o zupełnie innej nazwie, to on w tym
się gubi. A tym bardziej w tym się gubi, gdy jeszcze
ma zaburzenia poznawcze, bo na przykład jest w podeszłym wieku i ma tych leków cztery. Absolutnie się
zgadzam z tą tezą. Dlatego podjęliśmy działania zmierzające do rozwoju opieki farmaceutycznej. I wydaje
się, że zarówno mechanizmy ustawy refundacyjnej,
jak i mechanizmy prawa farmaceutycznego pozwalają
na wzmocnienie roli aptek w zakresie opieki farmaceutycznej i skoordynowania tych działań.
Po pierwsze, lekarze mogą i powinni wydawać
pacjentom pisemne instrukcje, które leki na co, a po
drugie, faktycznie substytucja apteczna powinna się
docelowo… Taki jest obrany przez ministra zdrowia kierunek zmian w naszej polityce lekowej, że
docelowo pacjenci będą otrzymywali także w aptece instrukcje: pan Kowalski – te tabletki dwa razy
dziennie, te dwa razy dziennie, bo to jest to samo.
I to jest działanie, które niweluje ten problem zagubienia, bo rzeczywiście, jak się ma cztery leki i co dwa
miesiące, o czym mówiła pani senator Czudowska,
one się zmieniają… Bo one się zmieniają, gdyż ten
mechanizm konkurencyjności polega na tym, że dany
lek był za dopłatą pacjenta 3 zł, a teraz będzie za
dopłatą 6 zł. A czasami zdarza się, że był za dopłatą
3 zł, a jest za dopłatą 200 zł. To rzadko się zdarza, ale
się zdarza, co jest szczególnie trudne dla pacjentów.
Wtedy zawsze jest jakiś inny lek za 3 zł, ale pacjent
jest przyzwyczajony do jakiejś nazwy handlowej i do
opakowania, z którego do tej pory go zażywał, więc
niby dlaczego ma to zmienić.
Stąd wbrew pozorom edukacja pacjentów, także
w tym systemie, jest niebywale istotna. I ja jestem
pełen pokory w tym zakresie. Ja nawet uważam, że
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ten mechanizm postawienia pacjenta przed faktem
dokonanym, że następuje zmiana jednego opakowania
na drugie, skazuje go na znaczny poziom dezinformacji, powoduje brak zaufania do lekarza, brak zaufania
do systemu, do ministra. Niestety jest też elementem
często wykorzystywanej dyskusji politycznej, która
jeszcze bardziej podważa zaufanie do bezpieczeństwa
leków i pewności, stabilności systemu. To bez wątpienia jest najsłabsza strona ustawy refundacyjnej i tej
reformy, jeżeli mówimy o jej dobrych i złych stronach.
W moim przekonaniu to jest najciemniejsza karta tej
reformy, bo rzeczywiście, jak niektórzy mówią – nie
wiem, czy to nawet nie są moje słowa – pacjent de facto staje się zakładnikiem tego systemu. Zakładnikiem
w tym rozumieniu, że istnieją mechanizmy wymuszonej konkurencyjności pomiędzy podmiotami,
pomiędzy firmami farmaceutycznymi, ale na końcu
tej wymuszonej konkurencyjności jest pacjent, od
którego oczekuje się, że zdecyduje: to ja nie chcę tego
leku za 200 zł, chcę ten lek za 3,20 zł. Tylko że on jest
pozbawiony pewnej informacji, a często tak się dzieje,
bo niestety i pracownicy systemu opieki zdrowotnej, i opinia publiczna, wszyscy jesteśmy w obszarze
bardzo silnych wpływów marketingowych dużych
koncernów farmaceutycznych. Nie ma co ukrywać,
minister zdrowia nie ma w swoim budżecie pieniędzy,
żeby wykupić telewizyjną kampanię informacyjną, bo
odbyłoby się to kosztem pieniędzy na leczenie innych
pacjentów. A taka kampania byłaby potrzebna…
(Senator Jan Rulewski: Misja, telewizja ma misję
społeczną.)
Nie udało mi się, pomimo, proszę mi wierzyć,
wielokrotnych starań, podnieść tej kwestii w ramach
misyjności publicznych mediów, ale nie ustaję w staraniach.
Myślę, że to jest też odpowiedź na trzecie pytanie
pana senatora o to, jak przyjmuje tę politykę pacjent.
Sądzę, że przyjmuje w szumie dezinformacyjnym,
pomiędzy kolorową prasą a prasą dostarczającą realnych wiadomości, pomiędzy prawdą a nieprawdą,
ale przede wszystkim w sytuacji, gdy się roztrząsa, co jest lekiem generycznym, a co nie jest, i czy
lek generyczny jest gorszy od leku referencyjnego.
Paradoks, o którym warto powiedzieć, polega na tym,
że na polskim rynku leków najsilniejszą pozycję ma
rodzimy przemysł leków generycznych. Przynajmniej
dwie potężne polskie firmy farmaceutyczne – jak na
polskie warunki potężne – które zajmują się produkcją leków generycznych, promują je tak, jak gdyby
one były lekami referencyjnymi, a nie generycznymi.
Pacjenci często są przekonani do nazw handlowych,
na przykład do amlodypiny – nie wymieniając nazwy handlowej – która jest najczęściej przepisywaną
w Polsce amlodypiną, a jest lekiem generycznym,
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nie oryginalnym. No, ale pacjenci mają przekonanie,
że to jest lek oryginalny, a jak dostaną jakiś inny, to
sądzą, że to jest lek generyczny. Wszyscy się w tym
gubią, niestety gubią się w tym także lekarze. To
wymaga jeszcze trochę czasu i tłumaczenia: nie ma
żadnej różnicy pomiędzy lekami generycznymi a lekami oryginalnymi, bo o to też pytał pan senator.
Nie ma żadnej różnicy, ponieważ system nadzoru,
bezpieczeństwa i kontroli jest dokładnie taki sam, a te
leki nierzadko powstają w tych samych fabrykach,
w takich samych warunkach.
Pan senator pytał jeszcze o pompki. To akurat są
wyroby medyczne – jeżeli to rzeczywiście były wyroby medyczne, a nie leki – które podlegają trochę
innemu prawodawstwu, to jest w ogóle inna ustawa.
Wyroby medyczne trochę gorzej się ze sobą porównuje, i to nie jest tylko polski problem, to jest problem
ogólnoświatowy. Świat jeszcze nie wypracował sobie
technologii tak dokładnego porównywania różnych
bardzo zmiennych parametrów wyrobów medycznych, jak udało się to w przypadku leków. My potrafimy porównać ze sobą dwa różne leki, potrafimy
porównać dwie technologie medyczne, ale porównanie dwóch wózków inwalidzkich albo dwóch pompek
jest niestety bardzo trudne. Nie udało się wypracować takich mechanizmów, które pozwoliłyby na porównywanie tego rozpoznawalne w różnych krajach,
w różnych systemach opieki zdrowotnej. Ale spieszę
donieść, że ten aspekt jest przedmiotem gorących
debat europejskich organizacji zajmujących się oceną
technologii medycznych i należy się spodziewać, że
w ciągu najbliższych lat nastąpi znacząca poprawa
w zakresie tej umiejętności.
Bez wątpienia, Panie Senatorze, zwiększamy
liczbę pacjentów w sektorze niehospitalizowanym.
Rzeczywiście walczymy z takim zjawiskiem, które
Anglosasi nazywają hospitalizmem, czyli z tendencją do leczenia wszystkich w szpitalach. Zrobiliśmy
już olbrzymi krok, który będzie widać w przyszłym
roku, czyli pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny.
To wprost wskazuje, że pacjenci powinni być leczeni
w warunkach ambulatoryjnych, jeśli tylko da się to
zrobić. Polska pod tym względem jest ewenementem
– u nas ponad 90% chorych na raka w trakcie leczenia chemioterapeutycznego i leczenia radioterapeutycznego jest przyjmowanych do szpitala, mimo że
jest to niezasadne ze zdrowotnego punktu widzenia.
Nie więcej niż 10% pacjentów rzeczywiście wymaga
hospitalizacji z uwagi na stan zdrowia, reszta ma po
prostu chorobę przewlekłą i powinna funkcjonować…
Oni nawet lepiej funkcjonują w swoich środowiskach
domowych, w rodzinie, wśród przyjaciół, chodzą do
pracy bądź nie, ale funkcjonują społecznie znacznie
lepiej niż w sztucznym środowisku szpitalnym.
Polityka lekowa też ku temu zmierza – coraz częściej decydujemy się na tworzenie programów leko-
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wych, które nie są związane z hospitalizacją pacjenta. Staramy się zmniejszać tendencję w szpitalach
do tego, żeby kłaść, hospitalizować pacjentów na
przykład w ramach programów reumatologicznych.
Staramy się też poprawiać stan zdrowia pacjentów,
zapewniając im szerokie spektrum terapii.
Nie wspomniałem jeszcze, a warto to zrobić, że
podjęliśmy ogólnopolską kampanię zmierzająca do
wypromowania Polski bez bólu. Na mapie krajów
europejskich Polska jest jednym z krajów… W Polsce
poziom stosowania nowoczesnych bezpiecznych
opioidowych leków przeciwbólowych jest najniższy
w Europie. Środki te nominalnie, fizycznie są dostępne w takim samym stopniu, jak w innych krajach, są
na listach refundacyjnych, są refundowane, ale mimo
to nie są używane. Nasi lekarze bardzo rzadko decydują się na sięganie po opioidowe leki przeciwbólowe
i dotyczy to zarówno lecznictwa szpitalnego, gdzie
nie trzeba wypisywać żadnych recept, jak i lecznictwa
otwartego, gdzie rzeczywiście trzeba wypisać nieco
inną receptę w nieco inny sposób – trzeba słownie
wypisać ilość leku, dawkę.
Rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu kampanię,
zachęcamy uczelnie, konsultantów krajowych, towarzystwa naukowe do wspólnych spotkań, podczas których… Chodzi nam o upowszechnianie
wiedzy, rzetelnych informacji, bo mity o uzależnieniu, przekonanie, iż leczenie lekami opioidowymi
powoduje uzależnienie narkotykowe u pacjentów…
Nasza kampania jest w bardzo początkowej fazie,
a o skali problemu niech świadczy to, że w odpowiedzi na niektóre listy do ministra zdrowia… Na
przykład w liście środowisk akademickich związanych z chirurgią szczęki i twarzy napisano, że w tej
dziedzinie medycyny ból nie występuje. Minister
otrzymywał korespondencję wskazującą na to, że
przedmiotem chirurgii nie jest leczenie bólu, tylko operowanie ludzi. Zaczęliśmy osiem miesięcy
temu. Wydaje się, że dzisiaj poziom świadomości
w tym zakresie jest znacznie wyższy, ale jest to
proces, który pewnie potrwa wiele lat. To jest też
odpowiedź na pytanie pana profesora, pana senatora o to, jak polski pacjent postrzega ten system.
Otóż postrzega go również przez pryzmat tego, że
mógłby nie cierpieć z powodu bólu, ale niestety
w praktyce dostęp do skutecznego leczenia bólu
jest utrudniony, a wynika to z lęku danego lekarza,
danego środowiska przed zastosowaniem skutecznego leku przeciwbólowego. Niestety pacjent jest
bombardowany informacjami, reklamami niesterydowych, przeciwzapalnych leków dostępnych bez
recepty; mówi mu się, że jest to skuteczna metoda
zwalczania bólu, chociaż wcale tak nie jest – mamy
bardzo dużo powikłań po tych lekach.

Pan senator pytał jeszcze o to, czy my w jakiś
sposób wiążemy poziom refundacji ze skutecznością leku, z jego – mówiąc językiem prawa farmaceutycznego – mocą. Nasza ustawa refundacyjna
zakłada, że… Porównujemy cenę leku do dziennej
dawki dobowej, a dzienna dawka dobowa to jest
wartość publikowana przez Światową Organizację
Zdrowia. Notabene stanowi to jedną z przyczyn,
dla której czasami pojawiają się wysokie dopłaty…
Ustawa idzie w tym duchu, o którym powiedział
pan senator, a polityka marketingowa wielu globalnych firm jest taka, że ich produkt leczniczy, który
występuje w dwóch dawkach – na przykład 50 mg
i 100 mg – ma taką samą cenę. Jeżeli większy jest
obrót lekiem o dawce większej, to wtedy ustawia się
na niej limit, wówczas dopłata do mniejszej dawki
jest dwukrotnie większa. My płacimy za rzeczywistą wielkość leku, którą otrzymuje pacjent. I to jest
jedna z przyczyn, które… Z trudem, ale usiłujemy
sobie z tym w praktyce poradzić. Zazwyczaj się
udaje. Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Prostuję… Zmieniam
określenie: nie magazynier, lecz lekarz magazynier.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Proszę państwa, kolejna seria pytań: panowie senatorowie Jackowski, Bierecki i pani Możdżanowska.
Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze jest takie. Istotnym
elementem zapewniającym dostęp pacjentów do leków jest sprawnie działający system dystrybucji.
Czy ministerstwo może przedstawić analizy dotyczące kosztów dystrybucji leków refundowanych,
a także zmian na poziomie serwisu?
I drugie pytanie, związane z niedawno procedowanym w Senacie projetem ustawy, który niestety
upadł. Myślę tutaj o tych tak zwanych darmowych
lekach dla osób, które ukończyły siedemdziesiąt
pięć lat. Mam pytanie do pana ministra: na ile
ten wniosek o odrzucenie był inspirowany przez
Ministerstwo Zdrowia? Jakie będzie stanowisko
resortu, kiedy ta ustawa będzie procedowana
w Sejmie? Bo z tego co wiem, projekt tej ustawy
jest procedowany w Sejmie. Na marginesie warto
podkreślić, że odrzucenie tego projektu ustawy wywołało duże poruszenie społeczne. Państwo działa
tak, jak działa, ale skoro żałuje 200 milionów dla
ludzi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji mate-

61. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2014 r.

Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków,
które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. …

(senator J. M. Jackowski)
rialnej, a żeby żyć, muszą mieć dostęp do leków,
trudno powiedzieć, że jest to państwo, które ma
jakąś wrażliwość społeczną. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Ministrze, kilka pytań. Może zacznę troszkę
żartobliwie, żeby rozluźnić atmosferę. Czy pan minister
zna projekt tworzenia Orlików dla seniorów, na który
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma zamiar
wydać 280 milionów zł, a drugie tyle mają dołożyć
samorządy? A więc za 560 milionów zł mają być budowane Orliki dla seniorów. Jak pan minister ocenia
propozycję tego projektu w kontekście ostatniej decyzji Senatu, senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy
zdecydowali o odrzuceniu projektu, zgodnie z którym
200 milionów zł miało zostać przeznaczone na darmowe
leki dla osób powyżej siedemdziesiątego piątego roku
życia, osób ubogich, otrzymujących najniższe emerytury i renty? To takie pytanie o Orliki dla seniorów – jak
widzę, taki jest projekt rządowy – zamiast leków dla
seniorów, o których dzisiaj rozmawiamy.
A teraz o liczbach. Chciałbym pana ministra zapytać, czy prawdą jest, że w roku 2012 odnotowaliśmy
wyraźny wzrost poziomu współpłacenia pacjentów za
leki na receptę, a ten wzrost wyniósł 5,2% – z 52,5%
do 57,7%? W przypadku leków refundowanych nastąpił wzrost o 2% – z 36,7% do 38,7%. Oznacza to,
że pacjenci musieli w roku 2012 wydatkować 400 milionów zł, a NFZ, jak donosiły media, zaoszczędził
wtedy na tejże reformie mniej więcej 2 miliardy zł.
Te zaoszczędzone pieniądze miały być przeznaczone
na finansowanie programów lekowych, ale tak się nie
stało – zaledwie 900 milionów zł zostało przeznaczone na ten cel. Czy te liczby są prawdziwe, Panie
Ministrze? Ja te wszystkie dane mam z mediów, które
obserwują wspomnianą działalność, a także z firmy
IMS Health, która jako niezależny obserwator bada
rynek lekowy w Polsce.
Chciałbym też zapytać, czy prawdą jest, że
Polacy mają najwyższy w Europie wskaźnik dopłaty do leków, to znaczy współpłacenia, i że w przypadku Polaków ten wskaźnik wynosi 40%, że jest
to – powtarzam – najwyższy wskaźnik w Europie?
Chciałbym panu powiedzieć, że w innych krajach
europejskich, na przykład w Grecji, pacjenci za
leki na receptę płacą maksymalnie 25% ich ceny,
a w Hiszpanii emeryci i renciści mają prawo do darmowych leków. W Holandii z kolei leki są w pełni
refundowane – pacjent płaci tylko wtedy, gdy istnie-
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je tańszy odpowiednik danego leku, a on chciałby
otrzymać ten droższy. W Wielkiej Brytanii emeryci
mają w pełni refundowane leki. W Niemczech za
lekarstwa nie płacą kobiety w ciąży oraz dzieci do
osiemnastego roku życia, a cena leków dla pozostałych pacjentów nie może być wyższa niż 10 euro,
czyli około 42 zł, według obecnych stawek. Tak więc
prosiłbym o potwierdzenie przywołanych przeze
mnie liczb.
Czy rzeczywiście Polacy dopłacają do leków najwięcej ze wszystkich mieszkańców Unii
Europejskiej, czyli około 40%? Czy mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem współpłacenia?
I wreszcie: co pan sądzi o wspomnianych Orlikach
dla seniorów?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pani senator Możdżanowska.
Przypominam, że czas na zadawanie pytania to
jedna minuta.

Senator Andżelika Możdżanowska:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja pozwolę sobie zapytać o troszeczkę inne kwestie. Według mnie ograniczenie konsumpcji leków to przede wszystkim racjonalizacja.
Bo o ile leki potrafią ratować i leczyć, o tyle potrafią
również szkodzić, jeśli są nieracjonalnie wykorzystywane. Chciałabym zapytać, czy w Ministerstwie
Zdrowia prowadzona jest jakakolwiek kontrola lub
interwencja w zakresie wspomnianej polityki lekowej,
a także czy podejmowane są działania mające na celu
wyeliminowanie tak zwanych domowych magazynów
leków. Wiemy, że takie magazyny istnieją. Chodzi
tu chociażby o antybiotyki przepisywane, jak to się
mówi, na zapas, na wszelki wypadek, czy też będące
pozostałościami po lekach przepisanych w danym
momencie, których ilość była większa niż potrzebna
w ramach danej kuracji. Tak więc to jest moje pierwsze pytanie, dotyczące wspomnianych domowych
magazynów leków.
Drugie pytanie odnosi się do internetowych
magazynów leków. Wiemy przecież, że lekarstwa,
które tak naprawdę powinny być wydawane tylko
na receptę, można zakupić również w szarej strefie.
Rozumiem, że za refundację tych leków ktoś musi
zapłacić.
I moje trzecie pytanie. Czy resort zdrowia prowadzi analizy w takim zakresie, czy posiada na taki
temat informacje i reaguje na takie sytuacje, jak na
przykład te zgłaszane w moim biurze senatorskim: że
pacjenci, którzy są hospitalizowani, mają obowiązek
wykupu lekarstw na inną chorobę niż ta, z powodu
której są hospitalizowani? Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Marszałek.
Odpowiadam po kolei, począwszy od kwestii kosztów dystrybucji, o które pytał pan senator Jackowski.
Ustawa refundacyjna określiła, jaka jest wysokość
marży dystrybucyjnej. Kiedyś była ona przedmiotem
podziału, funkcjonowała w warunkach wolnego rynku. Ustawa refundacyjna ustaliła ją docelowo na 5%.
Schodziliśmy z 7%, potem z 6% i od tego roku mamy
5%. Taki jest koszt dystrybucji leków w Polsce, dzielony przez różne hurtownie. Oznacza to, że do ceny
leku refundowanego dolicza się marżę hurtową w wysokości 5% ceny zbytu netto, nie więcej. To się liczy
w ramach VAT, oczywiście. Tak więc ustawa określiła
wysokość marży i dzięki temu zjawisku znacząco
spadły koszty leków ponoszone przez pacjentów.
I wbrew daleko idącej dyskusji publicznej dotyczącej
argumentów podnoszonych głównie przez właścicieli
hurtowni i dystrybutorów, że ten pięcioprocentowy
poziom nie gwarantuje rentowności, wydaje się, że
w praktyce takie obawy nie znalazły uzasadnienia
i udokumentowania. Największe w Polsce firmy hurtowni farmaceutycznych mają bardzo wysokie obroty
i wskaźniki dochodu, przez ostatnie dwa lata rozsyłają swoim akcjonariuszom prospekty informacyjne,
w których wykazują jeszcze większe zyski, mimo
funkcjonowania w tych warunkach obniżonej marży hurtowej. No, takie są koszty dystrybucji. Jeżeli
uwzględnimy wielkość sprzedaży leków refundowanych, a powiedzmy, że to 10 miliardów zł, plus
dopłata od pacjenta, plus 5% marży, to ze sprzedaży
samych tylko leków refundowanych wychodzą nam
kwoty olbrzymie, które bez wątpienia pozwalają na
prowadzenie dystrybucji.
Drugie pytanie. Pytał pan, na ile wniosek dotyczący zaopatrzenia w leki grupy 75+… To znaczy
w jakim stopniu ta koncepcja upadła z powodu działań ministra zdrowia. Ja z wielką uwagą wysłuchałem dotyczącej tego debaty, zresztą wziąłem w niej
udział – tu dziękuję za wszystkie słowa, które padły
na tej sali, szczególnie panu senatorowi Rulewskiemu,
senatorowi Borowskiemu, którzy zwrócili uwagę na
niebywale istotny aspekt wrażliwości społecznej,
o którym pan senator także wspomniał. Z drugiej
jednak strony należy pamiętać o tym, że takie działanie czy taka interwencja zdrowotna, jaką jest zaopatrzenie określonej grupy społecznej w dodatkowe
świadczenia, musi być poprzedzona dokładną analizą
skutków, jakie chcemy osiągnąć. I ja w tej kwestii

przychylam się do koncepcji, którą przedstawił w tej
dyskusji pan senator Mamątow, czyli że należałoby
tak naprawdę dążyć do integrowania opieki społecznej i opieki zdrowotnej w sposób, który pozwoliłby
na zindywidualizowane docieranie do pomocy społecznej przez tych najbardziej potrzebujących. Ale
taki prosty system, który automatycznie by wskazywał, że ten, kto ma najmniejszy próg dochodowy,
dostaje leki za darmo, w naszym przekonaniu ani nie
spowodowałby poprawy rzeczywistych warunków
bytowych tych ludzi – dokładne obliczenia i przyczyny przedstawiałem w trakcie tamtej debaty – ani nie
byłby uczciwy społecznie. Bo przecież zawsze może
być tak, że ktoś, kto ma najniższy próg dochodowy,
może żyć z rodziną mającą wspaniałe warunki bytowe, a ktoś, kto nie spełnia warunku najniższego progu
dochodowego, może mieć na utrzymaniu pięcioro
członków swojej rodziny i może mieć potrzeby dalece
wykraczające poza te świadczenia, które by otrzymał.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ten
aspekt, biorąc pod uwagę także ryzyko interakcji
lekowych – na co zwracałem uwagę, porównując
konsumpcję leków osób, które dzisiaj mają prawo do
bezpłatnego zaopatrzenia w leki, i tych osób, które
w populacji są ich rówieśnikami pod względem wiekowym, a nie mają tego uprawnienia – wydaje się,
że taki mechanizm, bez wdrożenia opieki farmaceutycznej i bez zaangażowania innych mechanizmów
pomocy społecznej, będzie dysfunkcjonalny. Czyli
to nie jest tak, że minister zdrowia… Bo pan senator
użył takiego sformułowania, że to minister zdrowia…
że państwo żałuje 200 milionów zł. To nie jest kwestia
żałowania, państwo nie żałuje 200 milionów zł, państwo chętnie wyda te pieniądze, które ma, na obszary
zdrowotne, gdy można ludziom pomóc. Ale państwo
przestrzega przed pochopnym wydawaniem 200 milionów zł na świadczenie, które nie przyniesie oczekiwanego społecznie efektu. I taka była konkluzja
tamtej debaty. Dlatego też taki projekt jak w przedstawianej tu wersji czy niemal identyczny projekt, który
jako druk sejmowy trafił do analizy, zapewne spotka
się z negatywną oceną ministra zdrowia.
Pan senator Bierecki… Projekt Orlików dla seniorów – 560 milionów zł. My jesteśmy w ogóle
w momencie tak naprawdę przełomu dziejowego,
gdy powstaje inna koncepcja starzenia się i bycia
seniorem. Media publiczne niestety nierzadko posługują się wariantem tradycyjnym: zawsze wtedy,
kiedy mowa o seniorach, pokazują starszą panią
w berecie odchodzącą od okienka aptecznego. Ja
mam wielką przyjemność być członkiem nie tylko
Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się, ale także
wielu gremiów współpracy z seniorami polskimi,
uczestniczyłem także w pracach uniwersytetów trzeciego wieku. Polscy seniorzy są inni. Polscy seniorzy
są zdrowi i chcą być zdrowi, i chcą realizować swój
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zdrowotny styl życia. Stąd też nie ulega wątpliwości, że jednym z elementów zdrowego starzenia się
jest aktywizacja, w tym aktywizacja fizyczna. Tak
więc każde działanie, które zwiększa aktywność
osób starszych, w tym wykorzystanie dziś istniejącej
bazy Orlików albo tworzenie nowej, jeżeli jest taka
potrzeba terytorialna, dla osób w wieku senioralnym, jest działaniem, które promuje ich zdrowie
i jest działaniem bez wątpienia zasługującym na
poparcie. Mając największą w Europie dynamikę
starzenia się populacji i olbrzymi odsetek osób, które
już dzisiaj spełniają definicję demograficzną starzenia się, musimy mieć inny pogląd na starzenie się niż
danie ludziom leków. Ci ludzie potrzebują zdrowych
warunków pracy, życia aktywnego społecznie, być
może także zaangażowania w inne formy pracy,
aktywnej partycypacji społecznej, w tym prawa
do aktywności fizycznej, a nie do bycia chorymi.
Oczywiście jesteśmy świadomi też tego, że starzenie
się społeczeństw prowadzi do zjawiska wielochorobowości i jest wyzwaniem dla polityki lekowej
państwa. To jest argument niezaprzeczalny, niemniej
jednak trudno nie popierać koncepcji aktywizacji
fizycznej seniorów.
(Senator Grzegorz Bierecki: No ale bez leków nie
będą w stanie się ruszać.)
Będą, Panie Senatorze. Myślę, że stan zdrowia
polskich seniorów dzisiaj, sześćdziesięciopięciolatków dzisiaj i sześćdziesięciopięciolatków dwadzieścia
lat temu, jest diametralnie różny i to widać w wielu
obszarach życia i zdrowia seniorów. Naprawdę widać.
Pytał pan senator, czy prawdą jest, że jest wzrost
współpłacenia. We wcześniejszej swojej wypowiedzi mówiłem dokładnie, że faktycznie, jeżeli chodzi
o współpłacenie pacjentów za leki w ramach sprzedaży aptecznej, to ono w Polsce pozostaje na dość
wysokim poziomie w porównaniu z innymi krajami
świata, europejskimi – to jest około 33%. Aczkolwiek
dane za pierwsze półrocze tego roku wskazują, że jest
to 31,19%, czyli następuje już obniżenie tej współpłatności, ona dalej wynosi powyżej 30% i dalej jest
wysoka. Proszę jednak pamiętać, że w tym samym
czasie wskutek działania ustawy refundacyjnej leki
w Polsce potaniały o ponad trzy punkty procentowe,
a średnia dopłata do jednego opakowania leku na
miesięczną terapię nie przekracza 10 zł. Pan senator
mówił o 10 euro, a 10 euro to jest 45 zł. W Polsce
przeciętny lek refundowany kosztuje mniej niż 10 zł,
mniej niż 3 euro. W Polsce nie ma bariery cenowej
w dostępie do leczenia, ale zgadzam się z panem senatorem, że dalej należy pogłębiać efekt działania
ustawy refundacyjnej i dążyć do dalszego obniżenia
dla pacjentów ceny efektywnej leków, bo to jest bez
wątpienia konieczne.

105

40% dopłaty… To wszystko to jest magia liczb. Jak
zliczymy leki OTC albo te leki, które były refundowane, a nie są refundowane, bo są refundowane leki
generyczne, albo jak porównamy wszystkie leki na
rynku według wszystkich zarejestrowanych kodów
EAN i porównamy, jaka jest w ich przypadku średnia
ważona dopłata nieindeksowana wielkością obrotu, to
możemy wyliczyć różne wskaźniki. Jeżeli patrzymy
na to, co się dzieje w portfelach polskich pacjentów…
Z obserwacji bazy danych Narodowego Funduszu
Zdrowia wynika, że dopłata do leków w Polsce bez
wątpienia maleje. Ale nie wątpię, że jak się sięgnie
do badań naukowych, szczególnie do badań sondażowych, to uzyskamy informację odwrotną. Jednak
wynika to z tego, że zjawisko samoleczenia… W ogóle trzeba powiedzieć, że w polskiej kulturze jest duża
potrzeba samoleczenia i duża potrzeba zażywania
różnego rodzaju preparatów. Wiąże się to między
innymi ze stereotypem seniora, który wymaga stałego
leczenia. I tak naprawdę większość pacjentów nie
odróżnia – co wynika z odpowiedzi na zadane pytanie sondażowe – co jest lekiem, co jest suplementem
diety, a co jeszcze jakimś innym produktem, dlatego,
jak kupują w aptece to, to i to, podają łączne kwoty
wydatków na leki i inne produkty, którymi się leczą,
a w rzeczywistości często znakomita większość tego
portfela dotyczy suplementów diety. Także moi rodzice, niestety, nie są wolni od tego rodzaju zachowań
i choć skrzyp kosztuje znacznie więcej niż trzy leki na
nadciśnienie, których używa mój ojciec, tenże skrzyp
jest podstawowym produktem, który ojciec kupuje każdego miesiąca. I stąd się bierze przekłamanie
statystyczne o dopłatach na poziomie 40%, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę, że mamy jeszcze leki
w chemioterapii i w programach lekowych, które są
dostępne bez odpłatności.
Pani senator pytała o racjonalizację leczenia. To,
co udało się osiągnąć za pomocą ustawy refundacyjnej, to daleko idące, precyzyjne określenie wskazań
co do tego, w przypadku których pacjentów, w jakim
wieku, chorych na jakie choroby, w jakim stanie chorobowym należy zainwestować w najbardziej efektywną dla tych pacjentów terapię.
Jeśli chodzi o opróżnianie magazynów domowych,
to rozpoczęło się ono na początku roku 2012 – to były
te insuliny, o których już dzisiaj mówiłem. Ale one
i tak są, i pewnie zawsze będą. Mimo że poprawiamy
efektywność pracy Inspekcji Farmaceutycznej, myślę, że nikt nie ma takiego zamiaru, aby ta inspekcja
kontrolowała zapasy aptek domowych, bo to by było
absolutnie nieracjonalne. Ale dzięki rzeczywiście
lepszej kontroli preskrypcji lekarskich i bardzo precyzyjnym wskazaniom refundacyjnym już rzadziej
zdarza się, że się pacjentom wypisuje leki, jak mówiła
pani senator, na przyszłość, na nagły wypadek, na
urlop, na wypadek gdyby nie było doktora itp., itd.
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Co do internetowej sprzedaży to jest ona w Polsce
legalna, ale w ograniczonym zakresie, przy czym
Inspekcja Farmaceutyczna i prawo farmaceutyczne
opisują wyłącznie legalną dystrybucję, natomiast dystrybucja nielegalna jest obiektem zainteresowania policji i prokuratury. Jeżeli ma miejsce nielegalny obrót
w internecie, szczególnie za pośrednictwem portali
społecznościowych, co jest absolutnie nielegalne, to
jest to przestępstwo, które jest ścigane z mocy prawa. I za każdym razem, kiedy widzimy tego typu
zjawiska, interweniujemy, informując odpowiednie
organy ścigania.
Wszystkie przypadki, o których powiedziała pani
senator, są skandaliczne. Niedopuszczalne jest wskazywanie pacjentom hospitalizowanym na konieczność
wykupienia recepty. W ogóle nie można osobie hospitalizowanej wystawić recepty. Takie przypadki wyłapuje Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to są świadczenia gwarantowane. A więc pacjent, który został
przyjęty do szpitala, musi być zaopatrzony w tym
szpitalu w takie leczenie, jakie jest mu potrzebne do
tej hospitalizacji. I mówiąc wprost, nielegalne jest
nakazywanie pacjentowi, który jest w szpitalu, by
przyniósł receptę albo swoje leki. To jest po prostu
niedopuszczalne. Jeżeli sygnały o takich zdarzeniach
trafiają do pani senator, to uprzejmie proszę o informację, gdzie, w jakim szpitalu takie sytuacje miały
miejsce. Będziemy interweniować, bo to jest absolutnie niedopuszczalne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Kolejna seria pytań, panowie senatorowie:
Bonisławski, Gogacz i Gruszczyński.
Proszę bardzo, pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie związane właśnie
z podwyższaniem standardów życia osób starszych,
ale także rodzin wielodzietnych. Otóż powstała taka
inicjatywa dotycząca Karty Dużej Rodziny. Nawet
prezydent Komorowski bardzo się zaangażował
w promowanie owej karty. Zaangażowani są w to
wszyscy z wyjątkiem środowiska farmacji, które,
o dziwo, nie weszło w program, uważając, że byłaby
to jakaś reklama. No, dla mnie to bzdura, bo jeśliby
ktoś umieścił, nie wiem, szyldzik w oknie, że przyjmuje ludzi z kartą, naraziłby się na kary, a tych, jak
się dowiedziałem, w ubiegłym roku ściągnięto ponad
1,5 miliona zł. To samo dotyczy seniorów. Była karta
„Senior 60+”, której także nie wolno nigdzie rekla-

mować. Polska izba farmacji wszystkich bardzo ostro
za to ściga. Proszę mi powiedzieć, jakie podjęliście
państwo kroki, żeby te bzdurne przeciwdziałania
zlikwidować. Bo to jest dla mnie czymś sterowane
przeciwdziałanie. Czy możemy spodziewać się jakichś skutków działania ministerstwa w tej materii?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, moje pytanie jest następujące.
Proszę mi powiedzieć, czy prawdą jest, że my, Polacy,
jeżeli chodzi o wydatki na leki bez recepty, leki na
receptę, suplementy diety, wydajemy – dysponuję
informacją, że chodzi o kwotę 23 miliardów zł…
Moje pytanie jest następujące: czy, jeśli weźmie się
pod uwagę liczbę mieszkańców, wielkość terytorium
danego państwa, to można powiedzieć, że wydajemy
na leki najwięcej na świecie?
Z drugiej strony mamy taką sytuację – chyba
w związku z usztywnieniem cen leków – że ceny
leków w polskich aptekach są bardzo niskie. To powoduje – o tym już wspominano – efekt eksportu równoległego. Czyli te leki są wykupywane i wywożone.
Nie można mieć pretensji, że ceny leków w aptekach
są niskie, za to należałoby pochwalić, gdyby te leki
faktycznie znajdowały się w aptekach. Czy to jest tak,
że to wywożenie z Polski leków sprawia, że leków
nie ma w aptekach? Z tym usztywnieniem cen leków
wiąże się – taką informacją dysponuję – upadek około
siedmiuset aptek prowadzonych w systemie rodzinnym. O tym poinformowały mnie – myślę, że moich
kolegów również – osoby, które te apteki do tej pory
prowadziły. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy art. 84 przedmiotowej
ustawy, ustawy refundacyjnej, który nakłada na ministra zdrowia obowiązek przedstawienia po dwóch
latach od wejścia w życie ustawy sprawozdania dotyczącego realizacji zapisów ustawy refundacyjnej
i skutków związanych z wdrożeniem tych zapisów.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I pan senator Gruszczyński.

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Ministrze, na początku może trochę żartobliwie… Nie ukrywam, że do zadania tego pytania
sprowokował mnie właściwie mój szacowny kolega senator Jan Rulewski, który zadał panu pytanie,
czy jest pan magazynierem. Ja w przeciwieństwie
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do niego chciałbym, co podkreślam, żeby pan był
magazynierem. Miałem swego czasu przyjemność
zapoznać się z danymi – już nie pamiętam, to były
chyba dane europejskie – które wskazywały na to,
że Polacy należą do tej nacji, która zużywa najwięcej
leków, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Chciałbym,
żeby pan minister się do tego odniósł. To po pierwsze. A po wtóre, czy to jest tendencja, która nadal się
utrzymuje? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję uprzejmie za tę serię pytań.
Pierwsze pytanie tak naprawdę dotyczy zapisu
art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne, który zakazuje reklamy aptek. Ja myślę, że trzeba powiedzieć
o szerszym kontekście tego zapisu. A mianowicie
problem polega na tym – może nie problem, ale…
Zgodnie z prawem unijnym dopuszczalna jest reklama produktów leczniczych, które są dostępne bez
recepty, czyli tych tak zwanych produktów OTC.
Jeżeli spojrzymy na zmianę, jaka zaszła w sposobie
życia ludzi przez ostatnie czterdzieści lat, to zobaczymy, że jeśli chodzi o podejście do leku, zmieniło
się przede wszystkim rozumienie leku. Leki tradycyjne były traktowane przez liczne wcześniejsze
pokolenia jako środki niezbędne do zachowywania
zdrowia i do leczenia stanów chorobowych. A zatem
miały na celu uzdrawianie. Z chwilą pojawienia się
na świecie mechanizmów marketingowych wzrosła
niebywale konsumpcja leków, a ich status przestał być
związany wyłącznie z leczeniem określonych chorób.
Przestaliśmy traktować swoje zdrowie w taki sposób,
że kiedy zauważamy symptomy choroby, udajemy
się do lekarza, lekarz zaleca nam jakąś terapię, my
stosujemy się do tej terapii i wychodzimy z choroby…
Leki zajęły miejsce produktów, dóbr konsumenckich,
żeby nie powiedzieć: komforterów życia. Reklama
wszechobecna w telewizji, w prasie, powtarza: „jesteś
tego wart, żeby cię nie bolała głowa”, więc połyka
się tabletkę i karuzela się kręci. Jest mnóstwo takich
komunikatów. Taki uproszczony przekaz dociera do
konsumenta, który jest coraz mniej świadomym konsumentem leku, a coraz bardziej konsumentem, który
ma być zadowolony z produktu, który nabył, ma być
usatysfakcjonowany. Oczywiście ma to wyraźne następstwa zdrowotne. W medycynie pojawiły się takie
pojęcia jak nerka analgetyczna, czyli nieznane przez
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lata powikłanie wynikające z nadmiernego używania
niesterydowych leków przeciwzapalnych, pojawiają
się takie problemy jak krwawienia z przewodu pokarmowego wynikające właśnie z niepohamowanej
konsumpcji niesterydowych leków przeciwzapalnych,
a onkolodzy wskazują na to, że pacjenci coraz częściej
stawiają się do lekarza z opóźnionym rozpoznaniem
choroby nowotworowej, bo wcześniej radzili sobie
samodzielnie, przydzielali sobie leki przeciwbólowe i marginalizowali poważny objaw. Stąd reklama
została w polskim prawie zakazana, i to na etapie
prac parlamentarnych nad tamtą ustawą. Programy,
o których mówił pan senator, tak naprawdę nie są
programami, które popierają świadome czy umiejętne
leczenie, bo gdyby tak było, to te programy opierałyby
się na koncepcji opieki farmaceutycznej, tylko jest to
coś typu programów lojalnościowych. A wojewódzkie
sądy administracyjne wielokrotnie już wskazywały,
że każda forma reklamy w postaci kart lojalnościowych jest niezgodna z zapisem art. 94a. I pozwolę
sobie nie zgodzić się z oceną pana senatora, że jest to
niezasadne prawo, bo to ostatni element prawa, które
blokuje nas przed niepohamowaną konsumpcją leków.
Jeżeli spojrzymy na to jeszcze szerzej, a mianowicie na zmianę struktury właścicielskiej zarówno
aptek, jak i podmiotów, które produkują leki i administrują, to zauważymy w Polsce bardzo wyraźną
tendencję do komasowania się grup kapitałowych.
Potężne grupy kapitałowe, które tworzą sieci hurtowni, wykupują sieci aptek, wykupują także sieci poradni lekarskich. Wprowadzenie karty lojalnościowej…
Mało tego: pewna duża firma ubezpieczeniowa usiłowała wprowadzić na rynek produkt, który nazywano
ubezpieczeniem od antybiotyków. Pod względem polityki zdrowotnej to jest skandal, to coś nieprawdopodobnego. To już jest jawne namawianie pacjentów
do tego, żeby wymuszali na swoich lekarzach, by ci
podejmowali decyzje dotyczące preskrypcji antybiotykowych. A więc tak naprawdę, patrząc z punktu
widzenia makroekonomicznego, można zaryzykować
stwierdzenie, że tworzy nam się kartel. Otóż jest parę
przykładów, że w jednej grupie kapitałowej są producenci leków, dystrybutorzy leków, apteki i właściciele
poradni; nierzadko są oni powiązani. Do domknięcia
kartelu brakuje jeszcze ostatniego elementu, czyli
pacjenta, który będzie te leki konsumował. I właśnie
karta lojalnościowa jest takim elementem. Moje stanowisko jest być może bardzo zachowawcze w tym
przedmiocie, ale ja uważam, że zakaz reklamy aptek jest ostatnim elementem, który nas jeszcze broni
przed napędzaniem nadmiernej konsumpcji leków
– nieuzasadnionej medycznie. Bo czym innym jest
uzasadniona medycznie konsumpcja leków – i tę kreuje minister zdrowia w swojej świadomej, racjonalnej
polityce lekowej – a czym innym jest dopuszczanie
mechanizmów wolnorynkowych do tego, żeby wymu-
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szały wzrost konsumpcji leków. A ona nie przełoży
się na poprawę stanu zdrowia populacji, tylko raczej
na jego pogorszenie, bo oznacza ryzyko powikłań
wynikających z nadmiernej konsumpcji leków. Stąd
dyskusje o programach, które były, o karcie „Senior
60+”, o Karcie Dużej Rodziny i konsumpcji lekowej…
Ja nie wiem, czy dużej rodzinie są potrzebne leki. Jest
jej potrzebne mnóstwo różnych innych form wsparcia
przez państwo, począwszy od zachęcania do zdrowego trybu życia. W to, czy prosta konsumpcja leków
jest jej tak potrzebna, śmiem wątpić.
Pan senator Gogacz zapytał mnie o wydatki na
konsumpcję leków. Ceny leków w Polsce są rzeczywiście w tej chwili jednymi z najniższych w Europie
i to w istocie spowodowało pojawiające się czasowo
pogorszenie dostępu do niektórych leków, kilkunastu przynajmniej, które w różnych miejscach Polski
są trudniej osiągalne – podkreślam: czasowo. Ale
jest też drugie zjawisko wskazujące na to, że są
to problemy dystrybucji. Jest mianowicie ponad
siedemset hurtowni farmaceutycznych. Niektóre
apteki współpracują z jedną lub z dwoma – ale nie
ze wszystkimi, ale pomiędzy hurtowniami nie ma
wymiany informacji. I w znakomitej większości
przypadków interwencji ministra zdrowia, kiedy
to dowiadujemy się – po prostu dzwoni do nas
ktoś z apteki – że w określonym mieście, w danej
hurtowni nie ma danego leku, i zaczynamy wykonywać działania rozpoznawcze, okazuje się, że
ten lek jest w aptece po drugiej stronie ulicy oraz
że jest dostępny w siedmiu innych hurtowniach na
terenie tego samego miasta. Tak jest najczęściej.
Ale rzeczywiście istotne jest także zjawisko wywozu całych dużych partii leków, w którym biorą
udział różne podmioty, trudne do jednoznacznego
wskazania. I jest to też element walki pomiędzy
poszczególnymi środowiskami. Właściciele sieci
aptecznych i hurtownianych mają w tym względzie inne poglądy niż samorząd aptekarski. Jest
to obszar, powiedziałbym, wzajemnych animozji
tych grup, które to animozje nie są poparte rzeczywistymi dowodami. Działania inspekcji farmaceutycznej doprowadziły do rozpoznania kilkunastu
czy kilkudziesięciu takich przypadków, podjęto
decyzje o cofnięciu pozwolenia na prowadzenie
obrotu hurtowego albo aptecznego. To rzeczywiście
są sprawy karne w sądach, kiedy…
(Senator Stanisław Gogacz: Jeszcze o upadaniu
aptek rodzinnych…)
To zjawisko, o którym powiedział pan senator,
upadania aptek rodzinnych ja bym nazwał szerzej
zmianą struktury właścicielskiej. Rzeczywiście
w Polsce liczba aptek wzrosła nieprawdopodobnie
od czasu, kiedy skończył się PRL. W Polsce było

wtedy trzy i pół tysiąca aptek, tak mniej więcej,
a dzisiaj jest ich dwanaście i pół tysiąca. Faktycznie
przez ostatnich kilka lat zmienia się ich struktura
właścicielska, ale liczba aptek pozostaje na stałym
poziomie – o ile nie ma tendencji wzrastającej. Ja jestem głęboko przekonany, że sytuacja na tym rynku
wymaga przedyskutowania i wprowadzenia pewnych mechanizmów regulacyjnych, ale jestem też
pełen obaw co do konsensusu społecznego w tym zakresie. Bo liczba interesariuszy jest olbrzymia, a ich
interesy są niebywale rozbieżne, tak więc, powiem
wprost, uzyskanie konsensusu społecznego co do
sposobów czy akceptowanych społecznie kierunków
uregulowania tego rynku będzie niebywale trudne.
Ja podejmuję próby takich działań, rozmawiamy
z interesariuszami, ale osobiście, powiem szczerze,
na porozumienie bez barier przez najbliższe lata
nie liczę.
Trudno tu jednoznacznie orzekać, kto ma rację
i czy lepszy jest system taki, czy inny. Propozycje
są skrajne, od zablokowania możliwości stworzenia
aptek albo od odebrania aptekom sieciowym prawa
do prowadzenia aptek począwszy – takie są skrajne
postawy jednej grupy społecznej. A postulaty drugiej
grupy to pełna liberalizacja i brak blokowania czegokolwiek poprzez różne formy regulacji pośrednich,
jak na przykład ograniczanie prawa do refundacji czy
dostępu do pieniędzy z NFZ albo ograniczanie prawa
do tworzenia nowych aptek w zależności od wielkości
populacji na danym rynku czy od odległości między
aptekami. Tak że tutaj jest wiele różnych propozycji, tyle że one reprezentują raczej skrajne interesy
poszczególnych grup właścicielskich i społecznych,
a nie szeroko rozumiany w duchu kompromisu interes
publiczny.
Pytał pan senator – oraz pan senator Gruszczyński
– czy prawdą jest, że Polacy…
(Senator Stanisław Gogacz: Przepraszam, jeszcze
kwestie art. 84 i sprawozdania. Kiedy będzie sprawozdanie?)
Sprawozdanie, tak, sprawozdanie. Właściwie jest
to jedna z przyczyn, dla których prace nad nowelizacją… Sprawozdanie w tej chwili kończymy. Dwa
lata od wejścia w życie ustawy były bardzo burzliwe
i bardzo niejednoznaczne. Rok 2012 był absolutnie
niemiarodajny z uwagi na duży niepokój społeczny,
protesty, dramatyczny początkowo spadek preskrypcji i późniejsze zupełne odwrócenie tego rynku. Rok
2013 był już bardziej miarodajny, w związku z czym,
jak się wydaje, dopiero te dane oraz dane z połowy
2014 r. pozwalają na przedstawienie sprawozdania
realnego, opartego na faktach, dotyczącego realnego
efektu funkcjonowania tej ustawy. Ono powstaje w tej
chwili w Ministerstwie Zdrowia i zostanie przekazane
Wysokiej Izbie razem z nowelą ustawy refundacyjnej,
bo tak wskazuje logika.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki)
Jeżeli chodzi o konsumpcję leków w krajach europejskich i w krajach zrzeszonych w OECD, to te dane
są zmienne. Ja w tej chwili nie pamiętam wskaźników,
danych w przeliczeniu na sto tysięcy osób, ale Polska
wśród krajów europejskich bez wątpienia zajmuje
jedno z pierwszych pięciu miejsc, jeśli chodzi o ilość
leków konsumowanych w przeliczeniu na jednego obywatela rocznie. Proszę mi wybaczyć, że tej ilości nie
podam – prześlę taką informację na piśmie – ale nie
pamiętam w tej chwili tego wskaźnika. Ale rzeczywiście te analizy… Wielokrotnie wskazywaliśmy, że
ilość leków konsumowanych jest u nas większa niż
w innych krajach. Dodatkowo wpływa na to rynek
suplementów diety, które w przekonaniu obywateli …
Trudno jednoznacznie określić, co jest lekiem, a co nie
jest, na podstawie tych badań ankietowych, które są
prowadzone w celu ustalenia tego parametru. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra. Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia, pan Igor Radziewicz-Winnicki, zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie
zadane przez panią senator Dorotę Czudowską.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję podsekretarzowi stanu w Ministerstwie
Zdrowia, panu Igorowi Radziewiczowi-Winnickiemu,
za przedstawienie Senatowi informacji.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor
Radziewicz-Winnicki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Martynowski:
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
w sprawie rozpatrzenia wniosków do sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności
w 2013 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 r. odbędzie się
dzisiaj, to jest 25 września, bezpośrednio po zakończeniu obrad Senatu w sali nr 176.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Ogłaszam przerwę do godziny 14.00
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 27
do godziny 14 minut 00)
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami,
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi
z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania.
Poprawki pierwsza, dziesiąta i dwunasta mają na
celu zapewnienie spójności stanu prawnego w zakresie art. 13a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, będącego
podstawą do wydania aktu wykonawczego, którym
należy objąć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone wszystkim kategoriom podmiotów określonym
w jego nowelizacjach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 3)
Poprawka druga doprecyzowuje zasadę zwrotu
kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej w przypadku leczenia w ramach programu lekowego, jeżeli
wystąpią kryteria wyłączenia pacjenta z programu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 4)
Poprawka trzecia ma na celu ułatwienie pacjentowi starań o zwrot kosztów, znosząc obligatoryjność
poświadczania dokumentacji leczenia za granicą za
zgodność z oryginałem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał.
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 5)
Poprawka czwarta zmierza do poprawnego legislacyjnie określenia zakresu wykazu świadczeń opieki
zdrowotnej, których zwrot kosztów wymaga uzyskania uprzedniej zgody dyrektora wojewódzkiego
oddziału NFZ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 6)
Poprawka piąta ma na celu wprowadzenie jednoznacznego i wyraźnego rozróżnienia uprawnień
pacjentów do leczenia na podstawie dyrektywy transgranicznej i rozporządzenia dotyczącego przepisów
o koordynacji przy wdrażaniu dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 7)
Poprawka szósta usuwa błąd w oznaczeniu przepisów w art. 188 ustawy nowelizowanej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 8)
Poprawki siódma, ósma i dziewiąta, nad którymi głosujemy łącznie, zmierzają do tego, aby
uregulowaniami związanymi z wdrożeniem dyrektywy transgranicznej objąć także ustawy regulujące zawody medyczne, wprowadzając do nich obowiązek udostępniania przez samorządy zawodowe,
na wniosek organów innych państw, informacji
o prawie wykonywania zawodu medycznego do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 9)
Poprawka jedenasta ma na celu umożliwienie otrzymania zwrotu kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej udzielonych w innym państwie Unii
Europejskiej w okresie przed wejściem w życie niniejszej ustawy, wyłączając obowiązek uzyskania
uprzedniej zgody NFZ za okres sprzed obowiązywania dyrektywy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 10)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych
innych ustaw.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad tym projektem
uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie; jest ono
zawarte w druku nr 709 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra
Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Piotr Zientarski:
Komisje po wspólnym posiedzeniu rekomendują
przyjęcie dwóch poprawek. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Aleksander Pociej chce jeszcze
zabrać głos?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z tych
poprawek.
Poprawka pierwsza poprawia terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie
nr 13)
Poprawka druga ujednolica terminologię zmienianego art. 521.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 14)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu
o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku
dnia 2 kwietnia 2013 r.
Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Obrony
Narodowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Głosujemy nad projektem uchwały przedstawionym przez komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
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Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji
Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym
Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
W dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została
przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego
w druku nr 667 S.
Ponadto komisje proponują, aby Senat upoważnił
pana senatora Piotra Zientarskiego do prezentowania
stanowiska Izby w dalszych pracach nad tym projektem.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Informuję, że Senat jednocześnie upoważnił
senatora Piotra Zientarskiego do prezentowania
stanowiska Izby w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2013 roku.
Przypominam, że Senat po zakończeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania
w tej sprawie, tak aby możliwe było przystąpienie do
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym
posiedzeniu; to sprawozdanie znajduje się w druku
nr 601 X.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę
Borys-Damięcką, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.
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Senator Sprawozdawca
Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Na dzisiejszym dodatkowym posiedzeniu Komisja
Kultury i Środków Przekazu nie poparła wniosku
o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z działalności w 2013 r. 6 senatorów było
przeciwnych odrzuceniu, nikt nie wstrzymał się od
głosu, 2 senatorów głosowało za. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy Wojciech
Skurkiewicz, Jan Maria Jackowski, Dorota
Czudowska, Waldemar Kraska, Michał Seweryński,
Kazimierz Wiatr i Stanisław Gogacz chcieliby zabrać
jeszcze głos? Nie widzę chętnych.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby skorzystać
z takiej możliwości? Nie widzę chętnych.
Przystępujemy do głosowania w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką do projektu uchwały,
a następnie nad projektem uchwały zaproponowanym
przez komisję.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez senatorów poprawką do projektu uchwały.
Poprawka ta ma na celu odrzucenie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności w 2013 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw.
(Głosowanie nr 18)
Zatem przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
projektem uchwały.
Kto z państwa senatorów jest za tym projektem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, 55 – za, 28 – przeciw.
(Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.
Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego
pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
(Rozmowy na sali)
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć
minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu
pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie
przeprowadza się dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę pana senatora Macieja Klimę
o przedstawienie oświadczenia, a Izbę proszę o spokój.

Senator Maciej Klima:
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Oświadczenie kieruję do prezesa Narodowego
Banku Polskiego, pana profesora Marka Belki.
Szanowny Panie Prezesie! Z dużym niepokojem obserwuję spadek oficjalnych aktywów rezerw Narodowego
Banku Polskiego. Od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia
2013 r. zaobserwowaliśmy spadek o 2 miliardy 695 milionów dolarów. Od stycznia do sierpnia 2014 r. nastąpił
spadek o 4 miliardy 351 milionów dolarów. Spadek aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego w okresie
ostatnich dwudziestu miesięcy stanowi 6–7% całości
aktywów Narodowego Banku Polskiego.
Chcę przypomnieć panu marszałkowi oraz
Wysokiej Izbie, że w 2007 r. Narodowy Bank
Polski odnotował wzrost rezerw o 35%. Niepokoi
nasilenie tendencji spadkowej rezerw Narodowego
Banku Polskiego w roku 2014, zwłaszcza w odniesieniu do pogarszającej się sytuacji gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej. Indeks PMI mierzący koniunkturę w polskim sektorze wytwórczym spadł
w sierpniu do wartości 49,4 punktu. Ten najgorszy
wynik od czternastu miesięcy spadający nieprzerwanie od lutego bieżącego roku sygnalizuje wyhamowanie wzrostu w przemyśle, potwierdzone zresztą
spadkiem produkcji przemysłowej w sierpniu bieżącego roku o 1,9%. Wskaźniki te mogą sugerować,
że polska gospodarka niestety zmierza w kierunku
recesji. Rezerwy Narodowego Banku Polskiego stanowią o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej,
wpływają na politykę walutową, jak również na
wymienialność pieniądza krajowego i na możliwości realizacji zagranicznych zobowiązań płatni-
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czych, wspomagają wiarygodność całej gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z tym zwracam się do pana prezesa
z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. Co
jest powodem spadku aktywów rezerw Narodowego
Banku Polskiego o sumę 4 miliardów 351 milionów
dolarów w 2014 r.?
Czy za kadencji pana prezesa Narodowy
Bank Polski udzielał pożyczek na przykład
Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i innym międzynarodowym instytucjom bankowym,
a jeśli tak, to w jakiej wielkości i jaka była stopa
zwrotu?
Następne pytanie. Co spowodowało wzrost podaży pieniądza w roku 2013 o sumę 12,5 miliarda zł
w stosunku do roku 2012?
Kolejne pytanie. Czy Narodowy Bank Polski jest
w posiadaniu obligacji korporacyjnych i czy takowe
obligacje posiadał w 2012 r. i 2013 r.?
I ostatnie pytanie. Z czego wynika strata w bilansie Narodowego Banku Polskiego w 2013 r. kwoty
około 11 miliardów zł na rezerwach walutowych?
I jeszcze jedno, bardzo krótkie oświadczenie,
Panie Marszałku.
Oświadczenie to kieruję do pani premier Ewy
Kopacz.
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów!
W systemie bezpieczeństwa państwa – chodzi
o sytuacje zagrożenia wojną, klęskami żywiołowymi, sytuacjami kryzysowymi – ważną rolę odgrywa
organizacja systemu ochrony ludności cywilnej, zwana u nas w Polsce Obroną Cywilną Kraju. Kontrola
Najwyższej Izby Kontroli wykonana w 2011 i 2012 r.
negatywnie… NIK negatywnie oceniła przygotowanie struktur Obrony Cywilnej Kraju do realizacji jej
zadań ustawowych. Raport NIK nie pozostawia wątpliwości, że obrona cywilna „w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się
do sprawnego usuwania jej skutków, podczas wojny
nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych
obiektów; obrona cywilna w Polsce istnieje tylko na
papierze”. Tak jest napisane w raporcie Najwyższej
Izby Kontroli.
Zwracam się w związku z tym do pani premier
z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
Pierwsze. Jakie środki finansowe w latach 2009–
2013 przeznaczono na obronę cywilną kraju z budżetu
państwa, samorządów terytorialnych i innych?
Drugie. Jaka jest liczba formacji Obrony Cywilnej
Kraju oraz jaki był jej stan osobowy w latach 2009–
2013?
Dalej. Jakie działania podjęto w zakresie Obrony
Cywilnej Kraju po kontroli w 2011 r. oraz po kontroli
w 2012 r., kiedy to stwierdzono, że nie wykonano zale-
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ceń pokontrolnych w IV kwartale? Czy Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych sprawuje w związku z tym
właściwą kontrolę nad systemem obrony cywilnej?
Piąte pytanie. Jakie działania naprawcze wprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie
Obrony Cywilnej Kraju po kontrolach NIK w wymienionym okresie?
Szóste pytanie. Czy rząd Rzeczypospolitej
Polskiej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonały kontroli funkcjonowania Obrony Cywilnej Kraju
w 2013 r. i 2014 r, a jeśli tak, to jakie są ewentualne
wnioski pokontrolne?
Kolejne pytanie. W ilu gminach w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcjonują struktury Obrony Cywilnej
Kraju?
Ósme pytanie. Jakie działania podjęto po roku
2012 w celu unowocześnienia Obrony Cywilnej
Kraju?
Dziewiąte pytanie. Czy dokonano przeglądu, sprawdzenia Centralnego Planu Mobilizacji
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej? Kiedy ostatnio dokonano takiego przeglądu?
Dziesiąte pytanie. Na jakim etapie są prace nad
Narodowym Programem Antyterrorystycznym?
Kiedy zostanie on ustawowo wprowadzony?
Ewentualnie: jakie jest kalendarium wprowadzenia
Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata
2014–2019? Dlaczego poprzedni taki program nie
został w ogóle wprowadzony w życie?
I pytanie jedenaste, ostatnie. Czy od 1999 r. rząd
Rzeczypospolitej Polskiej zwracał się o pomoc do
Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania
w Przypadku Katastrof?
Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytań było tyle, że chyba powstanie specjalna
komórka, która będzie się zajmowała… Dziękuję,
Panie Senatorze. Oczywiście, przywołane sprawy
są poważne.
Teraz poproszę pana senatora Stanisława Gogacza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Oświadczenie swoje kieruję do ministra skarbu
państwa.
Panie Ministrze! W dniu 1 sierpnia 2014 r. Rada
Gminy Puławy przyjęła w sprawie sytuacji w Grupie
Azoty stanowisko w brzmieniu: „W ostatnim okresie
pojawiły się niepokojące informacje dotyczące systematycznego zwiększania wpływów w Grupie Azoty
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przez rosyjski Acron, w szczególności zaś o przekroczeniu przez spółki zależne powiązane z Wiaczesławem
Kantorem progu 20% udziału w Grupie Azoty, co pozwala Akronowi między innymi na wprowadzenie swojego przedstawiciela do rady nadzorczej Grupy Azoty.
Takie działanie postrzegane jest jako kolejna, niezwykle niebezpieczna próba przejęcia przez Rosjan Grupy
Azoty, co może skutkować marginalizacją i wyniszczeniem polskiej chemii poprzez stopniowe ograniczanie
produkcji, wygaszanie linii produkcyjnych, a w efekcie – zwolnienia pracowników. Rada Gminy Puławy
apeluje, by podjąć natychmiastowe zdecydowane kroki
niezbędne do zabezpieczenia polskiego przemysłu chemicznego przed obcymi wpływami. Przedsiębiorstwa
Grupy Azoty ze względu na swój potencjał rynkowy
i wytwórczy, jak również charakter produkcji, mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Determinują też
rozwój regionalny, stanowiąc ważne lokalne filary gospodarcze. Zatrudniając łącznie ponad piętnaście tysięcy
pracowników, są jednym z najważniejszych elementów
rynku pracy.
Zakłady Azotowe «Puławy» SA, które wskutek
przeprowadzonej w 2012 r. konsolidacji wchodzą
w skład Grupy Azoty, zaliczane były do światowej
czołówki producentów nawozów dla rolnictwa oraz
ważnym podmiotem na rynku chemikaliów. Dziś są
już tak mocną i wartościową marką, że rozsławiają
imię Puław w kraju i za granicą. Jako największy
pracodawca w regionie, zatrudniają ponad trzy tysiące
pracowników, głównie mieszkańców naszego miasta
Puławy, ale również Gminy Puławy. Ich potencjał
jest ogromny – są kołem napędowym dla lokalnych
przedsiębiorstw, stanowią ważną platformę współpracy przemysłu z nauką, pełnią niezwykle istotną rolę
w funkcjonowaniu Gminy Puławy, zapewniają rozwój
innowacyjności oraz nowoczesnych technologii.

Rada Gminy Puławy wyraża głęboki niepokój
o przyszłość puławskich zakładów azotowych i całej Grupy Azoty. Apelujemy do polskiego rządu,
w szczególności do Ministra Skarbu Państwa, Pana
Włodzimierza Karpińskiego, o podjęcie zdecydowanych działań gwarantujących strategiczną pozycję
Grupy Azoty, a przede wszystkim chroniących polską chemię przed wrogim przejęciem przez rosyjski
kapitał. Zwracamy się do Parlamentarzystów Ziemi
Lubelskiej o wsparcie powyższego stanowiska”.
Tak brzmi stanowisko, które, właśnie jako parlamentarzysta ziemi lubelskiej, popieram. Dziękuję
Radzie Gminy Puławy oraz panu wójtowi za zaangażowanie w obronę Zakładów Azotowych „Puławy”
SA i proszę pana ministra o ustosunkowanie się do
przedstawionej kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej chętnych.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom
w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu
w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.
Pan senator Jarosław Rusiecki pozostał do końca…
(Senator Jarosław Rusiecki: Nie tylko ja, Panie
Marszałku.)
Ale jako świeżo upieczony…
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję, że pan marszałek to zauważył.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 24)
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Celem opracowania nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Inicjatywa ta jest ze wszech miar pożądana, i to nie tylko ze względu na fakt, że termin
wdrożenia przepisów unijnych minął w październiku ubiegłego roku, ale przede wszystkim z uwagi na potrzebę
ułatwienia świadczeniobiorcom korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Kluczowe w tym aspekcie jest ustanowienie przejrzystych procedur ubiegania się o zwrot
kosztów poniesionych przez wspomnianych świadczeniobiorców.
Projektodawca zdecydował się skupić zasadniczą część przepisów w dodawanym do zmienianej ustawy
odrębnym rozdziale 2a. Na jego wstępie wskazano ogólnie na uprawnienie świadczeniobiorcy do otrzymania
od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem
gwarantowanym, udzielonego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.
Należy jednak podkreślić, że zwrot kosztów nie będzie obejmował obowiązkowych szczepień ochronnych,
opieki długoterminowej polegającej wyłącznie na wspieraniu w wykonywaniu rutynowych czynności życia
codziennego oraz przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepu.
Pierwszym etapem administracyjnej procedury zwrotu kosztów – w określonych przypadkach – będzie
uprzednie wydanie zgody przez dyrektora wojewódzkiego oddziału funduszu na uzyskanie danego świadczenia
opieki zdrowotnej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przewiduje
to projektowany art. 42b ust. 8. Z kolei wedle dyspozycji art. 42e ust. 1 projektu ustawy, określenie wykazu
świadczeń objętych wymogiem uzyskania zgody leżeć będzie w kompetencji ministra właściwego do spraw
zdrowia, który mając na względzie dobro świadczeniobiorców oraz gospodarność i celowość wydatkowania
środków publicznych, może przyjąć stosowne rozporządzenie. Minister nie będzie miał w tym zakresie pełnej
dowolności, bowiem w art. 42e ust. 2 nowelizacji wskazano, jakiego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej może
dotyczyć omawiane obostrzenie. W art. 42f projektowanego aktu określono natomiast szczegółowe uwarunkowania formalne wydania przedmiotowej zgody obejmujące formę – decyzja administracyjna – właściwość
miejscową i rzeczową organu oraz przesłanki stanowiące podstawę odmowy wydania zgody. Enumeratywnie
opisano także elementy wniosku, dokonując jednocześnie podziału na część wypełnianą przez świadczeniobiorcę oraz na część wypełnianą przez uprawnionego lekarza. W tym ostatnim przypadku niezwykle istotne jest
określenie przez lekarza dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej, których dotyczy wniosek. Informacja ta jest kluczowa z punktu widzenia celowości skorzystania
ze świadczenia poza granicami kraju.
W przypadku, kiedy nie będzie zachodził obowiązek uzyskania wspomnianej zgody, procedura inicjowana
będzie złożeniem przez świadczeniobiorcę wniosku o zwrot kosztów. Dyrektor właściwego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygał będzie sprawę w drodze decyzji administracyjnej.
Projektodawca w art. 42d ust. 2 projektu ustawy ustalił katalog przesłanek wydania decyzji odmownej. Przede
wszystkim znajdziemy tam odniesienie do przepisów opisujących wstępne warunki otrzymania zwrotu kosztów,
o których wspominałem na wstępie niniejszego wystąpienia. Ponadto analizowane będzie spełnienie specyficznych wymagań odnoszących się do różnych rodzajów świadczeń, na przykład posiadanie skierowania lub
zlecenia, recepty lub recepty transgranicznej, zakwalifikowanie pacjenta przez świadczeniodawcę do danego
programu lekowego, spełnienie warunków udziału w programie zdrowotnym. Istotne będzie także właściwe
udokumentowanie procesu diagnostycznego lub terapeutycznego oraz udokumentowanie faktu pokrycia kosztów. Ostatnią z wymienionych przesłanek wydania decyzji odmownej będzie złożenie wniosku po terminie,
czyli po upływie sześciu miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej, którego
ten wniosek dotyczy.
Projektodawca przewiduje także ograniczenia co do wysokości refundacji. Co do zasady limitem będzie
tutaj kwota finansowania danego świadczenia gwarantowanego, danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a także ustalony limit finansowania ze środków
publicznych dla danego wyrobu medycznego. Ponadto zwrot kosztów nie będzie mógł przekroczyć kwoty
wydatków rzeczywiście poniesionych przez świadczeniobiorcę z tytułu uzyskania danego świadczenia. Godne
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podkreślenia jest to, że w art. 42c ust. 2–11 projektu ustawy opisano sposób ustalenia podstawy zwrotu kosztów
w nietypowych przypadkach, na przykład gdy procedura medyczna wykonana za granicą nie ma odpowiednika
wśród procedur medycznych wykonywanych w kraju.
Wydanie stosownej decyzji następować będzie w terminie trzydziestu dni, a w przypadku konieczności
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie sześćdziesięciu dni. Projektodawca zagwarantował wyłączenie z biegu terminu okresów potrzebnych na uzupełnienie wniosku oraz na zajęcie stanowiska
przez inne instytucje krajowe. Sama wypłata nastąpi stosunkowo szybko, bowiem już w terminie siedmiu dni
od powzięcia przez fundusz informacji o tym, że decyzja stała się ostateczna.
Chciałbym jeszcze odnieść się do pewnych specyficznych rozwiązań, których celem jest uelastycznienie
opisanej procedury. Przykładowo, na podstawie zapisu projektowanego art. 42d ust. 3 świadczeniobiorca
w przypadku pilnej konieczności podjęcia leczenia niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia, co wynikałoby
z potwierdzonego stanu klinicznego, nie będzie musiał czekać na uzyskanie wstępnej zgody, ale w terminie
trzydziestu dni od daty złożenia kompletnego wniosku będzie mógł poddać się leczeniu w innym państwie
członkowskim. Z kolei, jak wynika z ust. 15 cytowanego artykułu, jeśli wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu
kosztów wymaga prowadzenia długoterminowego postępowania przy udziale krajowego punktu kontaktowego
do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, nieprzekraczalny termin wydania decyzji wynosi sześć miesięcy.
Co istotne, w takim przypadku przyjmuje się najbardziej prawdopodobną kwotę zwrotu kosztów, a wszelkie
wątpliwości rozstrzyga się na korzyść świadczeniobiorcy. Nadto niewątpliwym ułatwieniem dla wnioskodawcy
jest dopuszczenie posługiwania się zwykłym tłumaczeniem dokumentów na język polski.
W projekcie ustawy zapisano maksymalne limity kosztów ponoszonych przez fundusz z tytułu realizacji
zadań, o których mowa w komentowanej ustawie. Jeśli zatem zaistnieje ryzyko przekroczenia ich w danym
roku, projekt ustawy przewiduje zastosowanie określonych procedur ostrożnościowych. Po pierwsze, gdy przed
końcem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu,
prezes funduszu niezwłocznie informuje w drodze ogłoszenia na stronach internetowych centrali i oddziałów
wojewódzkich funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej funduszu o przewidywanym terminie zawieszenia wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów.
Po drugie, w przypadku gdy koszty realizacji zadań wymienionych w projektowanym art. 42b w danym
roku kalendarzowym osiągną kwotę limitu, stanowiącą sumę rezerwy przeznaczonej na te zadania oraz rezerwy
ogólnej, fundusz zawiesza wypłatę kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego roku kalendarzowego. W tym przypadku również zachodzi obowiązek informacyjny, o którym była już mowa. W końcu, po
trzecie, w przypadku gdy przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zrealizowane jako
należne za okres od początku danego roku kalendarzowego, są niższe niż przychody planowane na ten okres,
kwota limitu, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o kwotę różnicy między przychodami planowanymi
a zrealizowanymi, jednak nie więcej niż o kwotę rezerwy ogólnej.
Należy ponadto zauważyć, że art. 42i–42k projektu ustawy w dużej mierze zastępują obowiązujące dotychczas art. 25–26 ustawy. Projektodawca zdecydował się przy tym na pewne uszczegółowienie przenoszonych
normowań – na przykład wymieniono elementy wniosku o udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej
i wniosku o skierowanie do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych.
Warto podkreślić również, że na mocy projektowanych zapisów w strukturach funduszu powołany zostanie
krajowy punkt kontaktowy do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej – inaczej KPK. Rozwiązanie takie wynika
w dużej mierze z możliwości zapewnienia fachowych kadr do obsługi zadań powierzonych temu podmiotowi.
Punkt ten będzie współpracował z punktami w innych krajach członkowskich oraz udzielał pacjentom z tych
państw, na ich wniosek, stosowanych informacji, między innymi w zakresie praw pacjenta, świadczeniodawców,
standardów bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych, zasad dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzenia
szkody lub krzywdy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność
leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym kontekście warto pamiętać jeszcze i o tym, że oprócz
opisanych zmian projekt ustawy modyfikuje między innymi zapisy ustawy o działalności leczniczej, co ma
związek z koniecznością zagwarantowania odpowiednich uprawnień pacjentom korzystającym z transgranicznej
opieki zdrowotnej w Polsce.
Wysoka Izbo, wziąwszy pod uwagę przedstawioną argumentację oraz oczekiwania społeczne związane
z uchwaleniem niniejszego projektu ustawy, proszę o jego przyjęcie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Jak wskazali autorzy, ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Zgodnie z art. 21 tej dyrektywy państwa członkowskie
zobowiązane są do wprowadzenia w życie wszelkich aktów prawnych niezbędnych do jej wdrożenia najpóźniej
do dnia 25 października 2013 r. Głównym założeniem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady swobody
przepływu usług na terytorium Unii Europejskiej w sferze opieki zdrowotnej.
Pragnę zwrócić uwagę na kilka szczegółowych rozwiązań wprowadzonych do znowelizowanej ustawy.
Zmiana w art. 20 ust. 2 pkt 2 ma na celu uszczegółowienie zakresu pisemnej informacji przekazywanej pacjentowi przez świadczeniodawcę przy zapisie. Informacja ta oprócz terminu udzielania świadczenia powinna
zawierać także wskazanie kategorii medycznej – przypadek „pilny” lub „stabilny” – do której został zakwalifikowany pacjent. Podkreślić należy, że takie uszczegółowienie tej informacji jest istotne, zwłaszcza przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie leczenia w innym państwie Unii Europejskiej lub
EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, a ponadto będzie miało znaczenie również przy rozpatrywaniu
wniosków o udzielenie wcześniejszej zgody na uzyskanie świadczenia w innym państwie Unii Europejskiej na
zasadach transgranicznej opieki zdrowotnej w przypadku świadczeń wymagających tej zgody.
Ponadto implementacja dyrektywy wymagała wprowadzenia w ustawie instytucji zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, która stanowić będzie nową formę finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, obok przewidzianego dotychczas pokrywania
kosztów takich świadczeń na podstawie art. 25 i art. 26 znowelizowanej ustawy.
Zwrócono uwagę, z czym należy się zgodzić, że ze względów systemowych oraz w celu zapewnienia
przejrzystości tekstu ustawy wskazane było ujęcie całości zagadnień związanych z pokrywaniem kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej uzyskiwanych za granicą w wyodrębnionym nowym rozdziale 2a „Świadczenia
opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju”. Tutaj prawodawca wspólnotowy przyjął jako generalną
zasadę, że pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia zdrowotnego jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim według stawek stosowanych przez jego rodzimą instytucję ubezpieczeniową bez
potrzeby wstępowania do tej instytucji o wydanie uprzedniej zgody na skorzystanie ze świadczeń za granicą,
o ile tylko dane świadczenie jest przewidziane w koszyku świadczeń gwarantowanych państwa ubezpieczenia.
Z kolei w art. 42b ust. 5 wprowadzono dodatkowy wymóg w odniesieniu do świadczeń z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego. W przypadku, gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczyłby takiego świadczenia, warunkiem
jego otrzymania będzie potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy,
w zakresie celowości leczenia uzdrowiskowego, przed skorzystaniem z tego świadczenia.
Na zakończenie należy także wskazać, że w art. 42b ust. 7 wprowadzono warunek, iż w przypadku świadczeń udzielanych w ramach programów zdrowotnych otrzymanie zwrotu kosztów jest możliwe po spełnieniu
wymogów warunkujących udział w danym programie, o ile takie szczególne wymogi zawarte są w przepisach
dotyczących danego programu.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Uchwalone w 2009 r. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych przewidywały gruntowną reformę tego aspektu działalności państwa. Zmiany objęły także
państwowe fundusze celowe, w tym między innymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
które pozbawiono osobowości prawnej. Zgodnie z nowymi założeniami podmioty te miały funkcjonować jako
wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny
organ wskazany w tej ustawie.
Początkowo zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., lecz okres ten wydłużono o trzy kolejne
lata: aż do 1 stycznia 2015 r. Tu należy zwrócić uwagę na obawy związane z planowanym przekształceniem
dotyczące chociażby wystąpienia zakłóceń w realizacji zadań ustawowych, co – zważywszy na wysokość środków finansowych pozostających w dyspozycji funduszu – jest sprawą niebagatelną. Pokłosiem zamierzonych
wówczas zmian w zakresie działalności funduszu były liczne protesty środowisk i organizacji zajmujących się
problematyką osób niepełnosprawnych. Ponadto reorganizacja funduszu spowodowałaby zapewne konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na odprawy dla byłych pracowników oddziałów funduszu oraz na
zabezpieczenie mienia funduszu. Utrzymujące się poważne wątpliwości spowodowały, że rozważano dalsze
wydłużenie okresu vacatio legis nawet do 2020 r.
Przedstawiony dziś projekt ustawy przewiduje nieco inne rozwiązanie: wprawdzie utrzymane zostaje zakwalifikowanie PFRON jako państwowego funduszu celowego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych, jednakże do podmiotu tego, w drodze wyjątku, nie będzie stosowany art. 29 ust. 3 i 4 wspomnianej ustawy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachowa zatem swój dotychczasowy
status, po pierwsze, dlatego że nie zostanie zredukowany jedynie do wyodrębnionego rachunku bankowego
pozostającego w dyspozycji właściwego ministra, a po drugie, za sprawą utrzymania podmiotowości prawnej.
Dla zapewnienia spójności systemu prawnego konieczna jest także nowelizacja ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Polega ona na wykreśleniu pewnych przepisów związanych z planowaną zmianą formy działalności funduszu. Na przykład uchylany art. 91 ust. 1 zakładał, że PFRON z dniem
1 stycznia 2015 r. stanie się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
zaś uchylany art. 98 przewidywał utworzenie Biura Obsługi Funduszu w miejsce dotychczasowych struktur,
czyli biura i oddziałów PFRON. Ponadto uchyla się art. 33, który przewidywał zmiany w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ostatnia zmiana zapisana w projekcie ustawy dotyczy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Projektodawca proponuje, aby rozszerzyć katalog zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego o dochody PFRON – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Zwolnienie to będzie oczywiście korzystne dla działalności funduszu, a więc także dla jego beneficjentów.
Wysoka Izbo, zasadność przyjęcia ustawy nie budzi wątpliwości. Jej skutkiem będzie utrzymanie status
quo, czyli pozostawienie PFRON w dotychczasowej strukturze organizacyjno-prawnej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Przy okazji omawiania tego punktu porządku obrad wskazać należy, że przedmiotowa ustawa o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw dokonuje koniecznych zmian następujących aktów prawnych: po pierwsze, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji; po drugie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych; po trzecie, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Wprowadzają one zasadnicze zmiany w ustawie o rehabilitacji, dotyczące przekształcenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten,
działający jako państwowy fundusz celowy, utraci osobowość prawną i stanie się wyodrębnionym rachunkiem
bankowym, natomiast biuro funduszu, obsługujące działania funduszu, stanie się biurem obsługi funduszu
funkcjonującym w formie jednostki budżetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zachodzi jednak obawa, że zmiany te mogą spowodować poważne zakłócenia realizacji zadań ustawowych
wspomnianego funduszu, a także generować obciążenia finansowe związane z przekształceniem i dalszym jego
funkcjonowaniem, między innymi z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne odprawy
dla byłych pracowników oddziałów funduszu, przejętych przez marszałków województw, oraz z koniecznością
zabezpieczenia mienia funduszu, między innymi znajdującego się w zlikwidowanych oddziałach, które stanie
się mieniem Skarbu Państwa, w imieniu którego będzie działał minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
Celem omawianej tu nowelizacji było wprowadzenie rozwiązań zmierzających do utrzymania stabilnego
i silnego systemu zarządzania środkami funduszu, podlegającego społecznej kontroli, co będzie możliwe przy
zachowaniu osobowości prawnej funduszu i jego organów, to jest zarządu funduszu i jego rady nadzorczej.
Należy tutaj podkreślić istotną rolę rady nadzorczej funduszu, w skład której wchodzą przedstawiciele
organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz innych organizacji pozarządowych. Rada ta między
innymi zatwierdza plany działalności i projekty planu finansowego funduszu oraz opiniuje kryteria wyboru
przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez pełnomocnika rządu do
spraw osób niepełnosprawnych. Ponadto dokonuje ona także kontroli i oceny działalności zarządu funduszu
oraz zatwierdza programy służące rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowane do osób niepełnosprawnych.
Na zakończenie dodać należy, że pozostawienie osobowości prawnej funduszu nie pozbawi ministra pracy
i polityki społecznej wpływu na jego działalność, ponieważ z mocy ustawy o rehabilitacji minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad funduszem. Ma on także merytoryczny wpływ na
działalność funduszu, ponieważ pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, będący sekretarzem
stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, jest jednocześnie
prezesem rady nadzorczej.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad
Przedstawiony pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia w trybie nadzwyczajnym kasacji od prawomocnego
wyroku sądu w sprawach karnych. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 521 §1 kodeksu postępowania
karnego przedmiotową kompetencję posiadać będą nie tylko prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich,
oraz, w pewnym zakresie, rzecznik praw dziecka, czyli podmioty, które dotychczas dysponowały wspomnianym
prawem, lecz także minister sprawiedliwości.
Kasacja wnoszona przez wymienione podmioty różni się nieco od kasacji wnoszonej w trybie zwyczajnym,
czyli przez strony procesowe. Kasacja, do której uprawnione są strony procesowe, podlega powiem bardziej
rygorystycznym obostrzeniom w zakresie dopuszczalności jej wniesienia. Tym samym, jak się często podkreśla,
wzrasta znaczenie kasacji wnoszonej w trybie nadzwyczajnym. W tym ostatnim przypadku nie mają zastosowania na przykład wprowadzone nowelizacją z 20 lipca 2000 r. dodatkowe wymogi zapisane w art. 523 §2 i 3
kodeksu postępowania karnego (dotyczące wnoszenia kasacji na korzyść oraz kasacji na niekorzyść). Ponadto
do wniesienia kasacji w trybie nadzwyczajnym nie ma zastosowania trzydziestodniowy termin wskazany
w art. 524 §1 procedury karnej.
Obowiązujący obecnie stan prawny, z którego wynika brak kompetencji ministra sprawiedliwości do kasacji,
ukształtowany został przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. Na podstawie tego aktu z art. 521 wykreślono
ministra sprawiedliwości. Dopełnieniem opisanej zmiany było rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości
oraz prokuratora generalnego, co miało miejsce w związku z przyjęciem ustawy z dnia 9 października 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Niemniej jednak, jak podkreśla projektodawca, minister sprawiedliwości nadal ponosi odpowiedzialność
polityczną za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Ponadto w powszechnej świadomości jest
on postrzegany jako organ pełniący swego rodzaju nadzór nad działalnością sądów, o czym świadczyć może
duża liczba kierowanych do niego skarg we wspomnianym zakresie. Tym samym minister sprawiedliwości
powinien dysponować instrumentami prawnymi, które będą adekwatne i umożliwią podjęcie interwencji
prawnej, w szczególności wówczas, gdy błędów wymiaru sprawiedliwości nie da się już naprawić w innym
trybie. Dlatego też zmiana zapisana w art. 521 §1 kodeksu postępowania karnego jest w mojej ocenie zasadna.
Dodatkowo proponuje się uzupełnienie rzeczonego artykułu o §3, z którego w jednoznaczny sposób wynikać będzie uprawnienie wymienionych we wspomnianym przepisie podmiotów do wglądu do akt sądowych
i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania już po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia. Zapis ten ma oczywiście zagwarantować faktyczną i prawną możliwość pełnego dostępu do akt w celu
przygotowania ewentualnej kasacji.
Pozostałe zmiany przewidziane w odniesieniu do art. 524 §2 oraz art. 526 §2 wynikają z konieczności dostosowania przepisów do rozszerzonego kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia kasacji.
Wysoka Izbo, zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie ustawy umożliwią ministrowi sprawiedliwości
podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia błędów w orzecznictwie sądowym. Wpłynie to na poprawę
jednolitości wykładni i interpretowania przepisów prawa karnego. Jednocześnie – ponieważ wspomniany organ
będzie działał wyłącznie jako strona wnosząca kasację – uprawnienie to nie wpłynie negatywnie na gwarancje
wynikające z niezawisłości sędziowskiej. Proszę zatem Wysoką Izbę o przyjęcie przedstawionego projektu
ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad
Wprowadzone w kodeksie postępowania karnego zmiany sprowadzają się do następujących kwestii: nadania
ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do wnoszenia kasacji od prawomocnych wyroków w sprawach karnych
i do rozszerzenia dopuszczalnego zakresu kasacji wnoszonej w trybie art. 521 przez prokuratora generalnego,
rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, a także ministra sprawiedliwości na wszystkie te sytuacje, w których możliwe jest wniesienie apelacji.
Odniosę się teraz tylko do tego pierwszego rozwiązania. Zwrócono uwagę, że obecnie, czyli po rozdzieleniu
funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, minister sprawiedliwości nie ma uprawnień do
wnoszenia kasacji. Jest to sytuacja mało komfortowa, a autorzy nowelizacji stwierdzają nawet, że jest to sytuacja
ułomna. Minister sprawiedliwości jest politycznie odpowiedzialny za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
i powinien mieć narzędzia umożliwiające mu skuteczną interwencję prawną w sytuacji, gdy wymiar sprawiedliwości popełnia błąd, którego nie można naprawić w zwykłym trybie. To do ministra sprawiedliwości ludzie
zwracają się ze skargami na funkcjonowanie sądów, bo dysponuje on aparatem wizytacyjnym do badania skarg.
Niestety przed wprowadzeniem omawianej tu nowelizacji, minister sprawiedliwości nie miał żadnych możliwości prawnych działania w przypadku stwierdzenia – na przykład w wyniku badania skargi – ewidentnych
błędów w orzecznictwie sądowym.
Do tej pory minister sprawiedliwości po zbadaniu skargi mógł jedynie poinformować skarżącego, że sąd jest
niezawisły i że mimo stwierdzonych błędów nie może na nie zareagować. Taki stan rzeczy był bardzo niedobry:
minister sprawiedliwości mający przegląd sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, a nade wszystko politycznie
za ten wymiar sprawiedliwości odpowiedzialny, nie miał żadnych instrumentów umożliwiających mu wpływanie na orzecznictwo sądowe. Należy dodać, że chodzi tu również o polityczną odpowiedzialność ministra
jako członka rządu za właściwą politykę zwalczania przestępczości, której ważnym elementem powinna być
polityka karna sądów. Minister sprawiedliwości powinien mieć wpływ na tę politykę i nie naruszać przy tym
niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów przez wnoszenie nadzwyczajnego środka odwoławczego,
jakim jest kasacja. Na mocy omawianej tu ustawy wprowadzono nowe rozwiązanie: przyznano ministrowi
sprawiedliwości uprawnienie do wnoszenia kasacji, co umożliwi mu wpływanie za pomocą środków prawnych
na politykę karną sądów.
Podkreślić należy, że to uprawnienie ministra sprawiedliwości w niczym nie narusza ani niezawisłości sędziowskiej, ani zasady trójpodziału władzy. Minister sprawiedliwości będzie jedynie stroną wnoszącą kasację
na identycznych zasadach jak prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Warto pamiętać, że do niedawna minister sprawiedliwości miał uprawnienie do wnoszenia kasacji, gdyż był równocześnie prokuratorem
generalnym i nikt nie kwestionował zgodności tego uprawnienia z konstytucją.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ma na celu, jak podają jej autorzy,
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. stwierdzającego niezgodność art. 426 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał orzekł, że art. 426 §2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia
20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, czyli ustawy zmieniającej, w zakresie,
w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, jest niezgodny
z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, to jest do 22 marca 2011 r., art. 426 §1 k.p.k. stanowił, że „od
orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy”. Z kolei
poddany kontroli Trybunału Konstytucyjnego art. 426 §2 k.p.k. przewidywał, że od innych orzeczeń sądu
odwoławczego oraz od orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy nie przysługuje środek odwoławczy, chyba
że ustawa stanowi inaczej.
W tym miejscu należy przybliżyć samo zdarzenie, które doprowadziło do sformułowania skargi kasacyjnej
oraz motywy rozstrzygnięcia, jakimi kierował się Trybunał. Skarga konstytucyjna zainicjowana została zażaleniem na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Sąd rozpatrujący
przedmiotowe zażalenie, działając jako sąd odwoławczy, orzekł także o należnym skarżącej wynagrodzeniu
z tytułu nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata – art. 618 §1 pkt 11
k.p.k. Na to postanowienie skarżąca wniosła zażalenie, w którym zakwestionowała wysokość przyznanej jej
kwoty, niemniej sąd wyższej instancji pozostawił zażalenie bez rozpoznania, uznając je za niedopuszczalne
w świetle art. 426 §2 k.p.k. Ponieważ skarżąca wywiodła środek odwoławczy również od tego ostatniego postanowienia, właściwy sąd ponownie orzekł, że „zażalenie wniesione na rozstrzygnięcie o wynagrodzeniu za
pomoc prawną udzieloną z urzędu w postępowaniu odwoławczym, zawarte w orzeczeniu sądu odwoławczego,
stanowi środek odwoławczy «niedopuszczalny z mocy ustawy» w rozumieniu art. 429 §1 k.p.k. i jako taki nie
podlega rozpoznaniu przez żaden sąd”.
Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że w badanej sprawie nie sposób doszukać się usprawiedliwionych
powodów, dla których prawa majątkowe adwokata udzielającego pomocy prawnej z urzędu miałyby zostać
wyłączone z zakresu ochrony gwarantowanej przez art. 64 ust. 2 konstytucji. Ponadto Trybunał wskazał, że
stosunek prawny łączący pełnomocnika z urzędu ze Skarbem Państwa ma co prawda szczególny charakter,
bo jest związany z publicznoprawnym obowiązkiem adwokatów, niemniej wynagrodzenie z tego tytułu jest
chronionym prawem majątkowym w rozumieniu art. 64 konstytucji.
Trybunał uznał również, że wynikające z art. 426 §2 k.p.k. pozbawienie pełnomocnika możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące kosztów jest w istocie niezamierzonym pominięciem legislacyjnym, którego źródłem jest traktowanie sądu sprawującego kontrolę nad postępowaniem przygotowawczym
każdorazowo jako sądu odwoławczego, nawet jeśli sąd ten rozstrzyga jakieś kwestie po raz pierwszy. Zdaniem
Trybunału ustawodawca nie dostrzegł tu szczególnej konfiguracji procesowej, w której jeden sąd działa jako
odwoławczy w sprawie podstawowej, a zarazem – w pierwszej instancji rozstrzyga odrębną sprawę jedynie pośrednio związaną z tą pierwszą. Jakkolwiek ustawa zasadnicza nie wymaga przyznania prawa do odwołania się
do wyższej instancji od rozstrzygnięć wydanych na skutek odwołania, a co za tym idzie – nie kreuje też prawa
strony postępowania drugoinstancyjnego do kolejnej już weryfikacji zapadłego rozstrzygnięcia, to nie można
twierdzić, że każde orzeczenie sądu formalnie, ustrojowo odwoławczego jest automatycznie rozstrzygnięciem
wydanym w drugiej instancji w sensie konstytucyjnym.

61. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 września 2014 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 61. posiedzenia Senatu

129

Oświadczenie złożone
przez senator Annę Aksamit
Oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z planowanym połączeniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
w Warszawie oraz w związku z prośbami środowiska mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego,
pracowników szpitala w Dziekanowie Leśnym i władz samorządowych gminy Łomianki zwracam się z wnioskiem o ponowne rozważenie potrzeby podjęcia takich działań. W szczególności chodzi o rozważenie koncepcji
dotyczącej przeprowadzenia zmian organizacyjnych i restrukturyzacji umożliwiających likwidację zadłużenia
szpitala w Dziekanowie Leśnym zamiast łączenia tych szpitali.
Szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym jest placówką zasłużoną dla mieszkańców terenów położonych
na zachód i na północ od Warszawy, uznawany jest za placówkę oferującą świadczenia zdrowotne na wysokim
poziomie. Swoją pozycję szpital wypracował przez okres czterdziestu siedmiu lat działalności. Wydaje się, że
likwidowanie tak zasłużonej placówki i sprowadzenie jej do roli oddziału zamiejscowego szpitala dziecięcego
na Niekłańskiej nie byłoby zasadne. Połączenie placówek spowodowałoby utworzenie molocha trudnego w zarządzaniu i finansowaniu, a gdyby szpital dziecięcy na Niekłańskiej miał problemy finansowe, to w pierwszej
kolejności likwidowane byłyby oddziały i przychodnie w Dziekanowie Leśnym. Ta sytuacja powoduje obawy
mieszkańców o to, że w przyszłości ich dostęp do świadczeń może być utrudniony.
Ze względu na to, że zamiar połączenia wymienionych szpitali wywołał spontaniczny odruch protestu społecznego i spotkał się z negatywnym stanowiskiem władz samorządowych, przed podjęciem ostatecznej .decyzji
w tej sprawie istotne znaczenie będzie miało przeprowadzenie, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa, szerokich konsultacji ze społeczeństwem.
Wskazując na potrzebę głębszej analizy problemu i coraz większe niezadowolenie społeczne w związku
z planowanymi przez zarząd województwa mazowieckiego działaniami dotyczącymi szpitala dziecięcego
w Dziekanowie Leśnym, proszę o poinformowanie, jakie działania zostaną podjęte w celu głębszego przeanalizowania problemu i uspokojenia negatywnych nastrojów społecznych.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Arłukowicza
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z §11 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec pojazdów przewożących
towary łatwo psujące się lub niebezpieczne stosuje się odprawę poza kolejnością. I o ile na obszarze terytorialnym samego przejścia granicznego w Kuźnicy zasada ta jest respektowana przez funkcjonariuszy SG, o tyle
na drodze dojazdowej do przejścia, z uwagi na jej parametry, tworzą się kolejki sięgające nieraz powyżej 500
pojazdów, w nich zaś dochodzi do sytuacji rodzących poważne zagrożenie nie tylko dla mienia i środowiska,
ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzkiego. Policjanci uniemożliwiają bowiem pojazdom przewożącym
towary niebezpieczne, oznakowanym – zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, do których
zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej należą także próżne
nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny, poruszanie się w kierunku przejścia granicznego, nakazując im
wielogodzinne oczekiwanie w kolejce wspólnej z pojazdami zarówno ciężarowymi, jak i osobowymi. Jako że
pasażerowie i kierowcy pozostałych pojazdów w czasie oczekiwania często palą papierosy w pobliżu oczekujących wspólnie pojazdów przewożących towary łatwopalne, na przykład palną fazę lotną gazu LPG, w strefie
nadgranicznej nasila się ryzyko wybuchu i pożaru. Obawa kierowców o bezpieczeństwo jest uzasadniona
i realna, gdyż już niewielka ilość fazy lotnej LPG w połączeniu z powietrzem stanowi mieszankę wybuchową,
której zapłon – w przypadku rozszczelnienia zbiornika – może wywołać jedna iskra. Jak twierdzą specjaliści,
zapłon może również nastąpić pod wpływem źródła ciepła o temperaturze 400°C, którą osiągają na przykład
rozgrzane klocki hamulcowe.
Dlatego zwracam się do Pani Minister z pytaniem: czy planowane są inwestycje infrastrukturalne polegające na wyodrębnieniu na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy pasów ruchu pozwalających
na niezakłócone poruszanie się pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym w stronę granicy? Jeśli tak, proszę
o informację o szacowanych kosztach i harmonogramie realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli resort nie ma
w najbliższych planach poprawy przepustowości wspomnianej drogi, proszę o wskazanie, w jaki sposób wyeliminować opisane zagrożenia.

Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Arłukowicza
Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
Od 16 listopada 2012 r. na odcinku drogi krajowej 19 przed drogowym przejściem granicznym w Kuźnicy
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w ramach akcji „Działania na rzecz bezpieczeństwa na krajowej 19” podejmują działania uniemożliwiające realizację §11 rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pkt 4 wspomnianego paragrafu mówi o konieczności stosowania przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej zwiększonych zasad bezpieczeństwa wobec pojazdów przewożących
towary łatwo psujące się lub niebezpieczne, poprzez odprawę poza kolejnością. O ile na obszarze terytorialnym samego przejścia granicznego w Kuźnicy zasada ta jest respektowana przez funkcjonariuszy SG,
o tyle na drodze dojazdowej do przejścia, w szczególności w czasie długotrwałych postojów w kolejce,
sięgającej nieraz powyżej 500 pojazdów, dochodzi do sytuacji rodzących poważne zagrożenie nie tylko dla
mienia i środowiska, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzkiego. Policjanci ustawiają w ogólnej
kolejce cysterny do przewozu gazu LPG, mimo posiadania na przejściu infrastruktury do przyjęcia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Granicznego Komendy
Głównej Straży Granicznej oraz zgodnie z umową europejską ADR o międzynarodowym przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, próżne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny oznakowane są
tak samo jak cysterny napełnione, to znaczy tablicami ostrzegawczymi „23/1965”, i należą do pojazdów
przewożących towary niebezpieczne. Cysterny LPG stanowią szczególne zagrożenie, ponieważ zawierają palną fazę lotną gazu propan-butan. Już niewielka ilość fazy lotnej LPG w połączeniu z powietrzem
tworzy mieszaninę wybuchową. W przypadku rozszczelnienia zbiornika lub instalacji, a następnie pod
wpływem iskry lub ciepła o temperaturze 400°C, może nastąpić wybuch i pożar. Zagrożenie takie wzrasta
w przypadku wielogodzinnego postoju cystern z fazą lotną gazu palnego w kolejce z innymi pojazdami.
Kierowcy pojazdów ciężarowych używają palników gazowych do przygotowywania posiłków, nieraz palą
papierosy w pobliżu pojazdów przewożących towary palne, co powoduje nasilenie w strefie nadgranicznej
ryzyka wybuchu i pożaru.
Dlatego zasadność działań Policji prowadzonych pod hasłem zwiększania bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do przejścia granicznego, które to działania nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale
również naruszają inne obowiązujące przepisy prawa, budzi poważne wątpliwości. Zakaz przejazdu i nakaz
oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach stanowi jawne naruszenie rozporządzenia MSWiA i w sposób
oczywisty uniemożliwia dokonanie kontroli granicznej pojazdów przewożących towary niebezpieczne zgodnie
z intencją resortu, to znaczy poza kolejnością.
Niepokoi również fakt, że ingerencja Policji w kolejność odpraw utrudnia wykonywanie ustawowych obowiązków funkcjonariuszom Straży Granicznej, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji
międzynarodowej i porządku publicznego nie tylko w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, ale także
– w zakresie właściwości Straży Granicznej – w strefie nadgranicznej, przez którą przebiega przedmiotowa
droga. Nie ulega wątpliwości, że realizacja prawa do odprawy pojazdów przewożących towary niebezpieczne
poza kolejnością znajduje się właśnie w tym zakresie.
W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Jakie działania podjął dotąd podległy Pani resort w celu poprawy sytuacji na drodze dojazdowej do
przejścia granicznego w Kuźnicy?
2. Czy zdaniem resortu w świetle obecnie obowiązujących przepisów możliwe jest – a jeśli tak, to w jaki
sposób – uregulowanie sytuacji na drodze dojazdowej do przejścia w Kuźnicy tak, by pojazdy przewożące
towary niebezpieczne, w szczególności puste cysterny LPG, nie stwarzały zagrożenia poprzez wielogodzinne
postoje przed granicą?
3. Czy podjęte będą działania legislacyjne w celu uregulowania zasad poruszania się pojazdów przewożących
towary niebezpieczne nie tylko w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, ale także na drogach dojazdowych
do nich?
4. Czy zostały wydane bądź są planowane jakiekolwiek wytyczne dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść granicznych, to znaczy Policji, Służby Celnej
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i Straży Granicznej, zobowiązujące je do współpracy w zakresie umożliwienia pojazdom przewożącym towary
niebezpieczne, w szczególności pustym cysternom LPG, realizację ich prawa do odprawy poza kolejnością na
drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Arłukowicza
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Z pewnością dotarły do Pana informacje o sytuacji lekarzy radiologów ze szpitala wojewódzkiego
w Białymstoku, którzy w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.
od lipca bieżącego roku zmuszeni są pracować nie pięć, a siedem godzin i trzydzieści pięć minut dziennie, przy
zachowaniu dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Zawarte w ustawie regulacje dotyczą także pracowników radioterapii, medycyny nuklearnej stosującej źródła promieniowania jonizującego, a także zakładów
i pracowni fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej
i prosektoriów. Oczywiste jest, że rzetelne wykonywanie pracy w tych trudnych warunkach i należyta troska
o pacjenta wymagają dostosowania poziomu wynagrodzenia do przepracowanej liczby godzin. Tymczasem
dyrektorzy szpitali borykający się z trudnościami finansowymi nie oferują pracownikom podwyżek, zasłaniając
się przepisami ustawy.
Zmiana warunków pracy i płacy w tym trybie powoduje masowe składanie pozwów sądowych przeciwko
szpitalom jako pracodawcom.
W związku z tym składam na ręce Pana Ministra zapytanie: czy resort zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia w ustawie mechanizmów gwarantujących wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia w wymienionym zakresie? Jakie rozwiązania rekomendowane są dyrekcjom szpitali w związku z obecną sytuacją?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz

134

61. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 września 2014 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 61. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Biereckiego
Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marszałku!
Czy można przecenić znaczenie Parczewa w historii Polski? To jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny,
tak zwana brama Korony Królestwa Polskiego, położona w połowie drogi między Krakowem a Wilnem, jedno
z najważniejszych miast na królewskim szlaku jagiellońskim XV i XVI wieku. Założone 3 lipca 1401 r. przez
króla Władysława II Jagiełłę już w 1413 r. zostało wymienione w akcie unii horodelskiej obok Lublina jako
„(…) miejsce sejmów i zjazdów panów i szlachty Królestwa Polskiego i ziem litewskich (…)”.
Królewskie miasto, które gościło jagiellońskich władców Rzeczypospolitej w roku 1564, stało się wspaniałym symbolem troski ojców ojczyzny o spokojną przyszłość jej mieszkańców. W czasach, kiedy za naszymi granicami przetaczała się religijna burza wywołana przez Marcina Lutra i Jana Kalwina, niosąca śmierć
i zniszczenie, która w imię zasady cuius regio, eius religio wypędzała z rodzinnych ziem tysiące mieszkańców
Szwajcarii, państw niemieckich czy skandynawskich, w mieście nad Piwonią, Konotopą i Kłodzianką zebrały
się stany sejmujące, to jest Zygmunt II August – król Polski, senatorowie oraz posłowie. Sejm, który obradował w Parczewie w dniach od 24 czerwca do 12 sierpnia 1564 r., ukazał nam, że wśród licznych rozbieżności
ideowych czy religijnych istnieje możliwość zawarcia kompromisu, który służy dobru publicznemu. Przyjęcie
przez stany sejmujące – po wysłuchaniu nuncjusza apostolskiego w Polsce biskupa Giovanniego Francesco
Commendone – uchwał Soboru Trydenckiego w dniu 7 sierpnia 1564 r. wskazuje na mądrość, rozumność,
szlachetność, opanowanie, ale też na odwagę, śmiałość oraz dalekowzroczność obywateli I Rzeczypospolitej.
To podczas tych obrad głosami króla i senatorów zdecydowano, że fundamentalnym elementem pomyślnego
rozwoju Rzeczypospolitej jest wzajemna tolerancja, otwartość, zrozumienie dla odmienności religijnej wielonarodowej monarchii, przy jednoczesnym racjonalnym, wynikającym z historycznych uwarunkowań oparciu
budowy dobrobytu państwa na woli większości obywateli i religii rzymskokatolickiej. Przyjęta zasada tolerancji
nie oznacza uprzywilejowania przedstawicieli nowych prądów religijnych i zgody na narzucenie większości
woli mniejszości. To wówczas, dzięki dalekowzroczności rządzących, otwartości na innych, przy zachowaniu
poczucia własnej wartości, nasza ojczyzna krzewiła na wschodzie idee wolności, zrozumienia dla odmienności,
na zachodzie zaś była wzorem tolerancji dla uciskanych. Decyzje, które zapadły podczas parczewskich obrad,
uchroniły Rzeczpospolitą przed wojnami religijnymi, z którymi Europa zmagała się do końca XVIII wieku.
Dnia 14 września 2014 r. w Parczewie podczas uroczystych obchodów tego jakże ważnego dla Polski wydarzenia, w którym uczestniczyli: nuncjusz apostolski abp. Celestino Migliore, przedstawiciele Episkopatu Polski
pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego oraz ponad stu księży, jeszcze raz, po czterystu pięćdziesięciu latach, przypomniano, że w oparciu o Boga Najwyższego, wolność, prawo, sprawiedliwość, otwarcie na
innych, wyrzeczenie się izolacjonizmu, koniunkturalizmu i strachu, nasza ojczyzna ponownie może stać się
dla innych wzorem do naśladowania.
Pragnę serdecznie podziękować z tego miejsca organizatorom tej wspaniałej uroczystości, w której miałem
możliwość uczestniczyć. W szczególności z całego serca dziękuję ks. biskupowi siedleckiemu Kazimierzowi
Gurdzie, ks. prałatowi Tadeuszowi Lewczukowi, kustoszowi parczewskiej bazyliki, oraz panu Pawłowi
Kędrackiemu, burmistrzowi Parczewa.
Grzegorz Bierecki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gorczycę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócili się do mnie pacjenci chorzy na raka jelita grubego z prośbą o zainteresowanie
się ich sytuacją. Podczas spotkania przedstawili mi oni swoje największe problemy. Jak się okazuje, problemy te
dotyczą bardzo szerokiej grupy osób – tylko w 2013 r. w Polsce odnotowano siedemnaście tysięcy zachorowań!
Jednocześnie jako kraj odnotowujemy najwyższą dynamikę liczby zachorowań spośród wszystkich państw
Europy. Skala tej zachorowalności, i niestety umieralności z powodu nowotworu jelita grubego, ma tendencję
wzrostową.
Na szczęście istnieje wiele badań, które pozwalają na rozpoznanie nowotworu jelita grubego. Niestety ze
względu na kwestie związane z intymnością tej choroby wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, kiedy
stadium choroby jest już zaawansowane. Chorzy mają jednak nadzieję na wyleczenie, gdyż istnieją dzisiaj nowoczesne terapie. I tu zaczynają się schody. Pacjenci śledzą rynek farmakologiczny i dowiadują się, chociażby
dzięki forom internetowym, o najnowszych lekarstwach, a w gabinecie lekarza słyszą słowa: ta terapia nie jest
dostępna w Polsce. Tak właśnie często jest w przypadku raka jelita grubego – w Europie są dostępne nowe
leki, które w Polsce dopiero rozpoczynają swoją drogę dostępu dla pacjenta. Kolejny problem, jaki zgłaszają
chorzy, to długi czas rejestracji. Brakuje funduszu dla tych chorych, którzy nie mogą czekać na to, aż nowy lek
przejdzie formalnie przez proces refundacyjny.
Mam zrozumienie prawne dla naszego systemu ochrony zdrowia, jednakże w imieniu pacjentów zwracam
uwagę koleżanek i kolegów parlamentarzystów, a także Pana Ministra, na problemy chorych. Chciałbym przy okazji zapytać, czy Minister Zdrowia rozważał kiedykolwiek stworzenie osobnego funduszu dla pacjentów, którzy
ze względu na stan zaawansowania choroby nie mogą czekać na to, aż dany lek przejdzie proces refundacyjny.
Chorzy szukają także informacji na temat tego, jakie leczenie jest obecnie dostępne w ramach refundacji dla
pacjentów z rakiem jelita grubego oraz kiedy w Polsce mogą pojawić się terapie leczenia raka jelita grubego,
które są już dostępne w Europie. Korzystając z możliwości złożenia oświadczenia, chciałbym te pytania zadać
właśnie Panu Ministrowi, co niniejszym czynię.
Z poważaniem
Stanisław Gorczyca
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Stanisława Gorczycę, Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza,
Aleksandra Pocieja, Jana Michalskiego i Andrzeja Grzyba
Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
W listopadzie 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Generalnie chodziło o ochronę praw jednostki, w tym przypadku – myśliwych. Orzeczono między
innymi, że postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy PZŁ ma charakter represyjny i powinno być
objęte kontrolą sądową. Trybunał polecił, aby już na poziomie ustawowym zagwarantować zasady i warunki
odpowiedzialności dyscyplinarnej myśliwych. Skutkiem tego w dniu 21 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, której niektóre zapisy, tak na marginesie, już po kilku dniach zostały
zaskarżone przez prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Kolejnym – pośrednim – pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego było powstanie „Regulaminu
sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim”. I tak na podstawie art. 35s
ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie Naczelna Rada Łowiecka mocą uchwały nr 50/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
wprowadziła w życie przedmiotowy regulamin. Problem polega na tym, że przynajmniej kilka zapisów tego
regulaminu zdradza wyraźne symptomy niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym.
Podamy przykład. Otóż §48 ust. 1 tegoż regulaminu stanowi, że „sąd na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może zawiesić obwinionego w prawach członka Zrzeszenia do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania dyscyplinarnego”. Uważna analiza tego zapisu i kilku innych, bezpośrednio z nim powiązanych,
prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zawieszenie może trwać nie tylko do pół roku, jak sugeruje to ust. 5,
ale znacznie dłużej, teoretycznie rzecz biorąc, nawet do pięciu lat. Naczelna Rada Łowiecka wbrew tezom
płynącym z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. „funduje” obwinionym pozostającym pod zarzutem przewinienia łowieckiego dodatkową, nieustawową, dotkliwą sankcję
dyscyplinarną, która w związku z art. 33 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie wymyka się spod kontroli sądu
powszechnego. Tym samym łatwo można dostrzec sprzeczność takiego stanu rzeczy przynajmniej z art. 45
ust. 1 Konstytucji RP.
Przykład drugi. Najwyższa władza zrzeszenia PZŁ, jaką jest Krajowy Zjazd Delegatów, mocą §12 Statutu
PZŁ zobowiązuje każdego członka do „składania zeznań i wyjaśnień na żądanie uprawnionych organów
Zrzeszenia”. Naczelna Rada Łowiecka do statutowego obowiązku składania zeznań, a więc składania w nieokreślonych, a tym samym nienarzucanych warunkach i formie, niejako dorzuca zapisem §22 ust. 2 regulaminu
określony wyłącznie przez siebie „obowiązek stawienia się w oznaczonym miejscu i czasie”, oczywiście pod
groźbą uznania takiego niestawienia się za przewinienie łowieckie, zagrożone karą dyscyplinarną od nagany
do wykluczenia z PZŁ włącznie, co wynika z odpowiedzialności dyscyplinarnej opisanej w ustawie – Prawo
łowieckie. Dalej, zapisem §22 ust. 5 regulaminu, nakazuje się niejako zastraszać każdego świadka sankcjami
niemającymi podstaw prawnych. Cytuję: „Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka uprzedza się go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”.
Panie Ministrze, przedmiotem ochrony prawnokarnej art. 233 §1 kodeksu karnego, do którego przedmiotowy zapis regulaminu niewątpliwie nawiązuje, jest szeroko rozumiane prawidłowe funkcjonowanie wymiaru
sprawiedliwości, a nie prawidłowe funkcjonowanie łowieckiego sądownictwa dyscyplinarnego. Konstytucja
RP w swoim art. 175 ust. 1 przewiduje: „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd
Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”. Nie ma w tym zapisie wymienionych
sądów łowieckich.
Wielce wątpliwa pod względem zgodności z przepisami prawa wydaje się być również treść §45 ust. 5
regulaminu. Cytuję: „Uczestnicy postępowania, zwracając się do sądu, stoją. Na stojąco wysłuchują również
orzeczeń. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego składu orzekającego, uczestnicy postępowania mogą zwracać się do sądu, siedząc”. Oczywistą sprawą jest, że pełen szacunek, w całym tego słowa
znaczeniu, z respektowaniem wymogów prawa, należy się wymiarowi sprawiedliwości, ale sądy łowieckie do
wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu Konstytucji RP nie należą. W związku z tym uważam, że wymóg
przyjmowania pozycji stojącej przez uczestników postępowania zwracających się do sądu łowieckiego to objaw przede wszystkim niezgodności z postanowieniem art. 31 ust. 2, a być może także kilku innych zapisów
Konstytucji RP.
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Biorąc powyższe pod uwagę, a także wiele dodatkowych zastrzeżeń, jakie można mieć po lekturze
„Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim”, wyrażamy
nadzieję na zainteresowanie Pana Ministra przedstawionym problemem.
Liczymy też na podjęcie przez Pana Ministra ustawowych działań nadzorczych w stosunku do Polskiego
Związku Łowieckiego, które doprowadzą do niezbędnej nowelizacji przedmiotowego regulaminu.
Stanisław Gorczyca
Leszek Czarnobaj
Stanisław Hodorowicz
Aleksander Pociej
Jan Michalski
Andrzej Grzyb
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Grzyba
Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Chciałbym się dowiedzieć, czy dla szkół polonijnych w różny sposób zorganizowanych na całym świecie
przewidziano dystrybucję tak zwanego nowego darmowego elementarza dla klas pierwszych. Jeżeli tak, proszę o powiadomienie mnie, czy takie działania zostały już podjęte. Jeśli nie, to będę wdzięczny za informację,
w jaki sposób placówki te mogą wejść w jego posiadanie.
Co ważne, chodzi o egzemplarz w wersji papierowej. W sierpniu bieżącego roku na Kociewiu w Czarnem
przebywała bowiem na wakacjach grupa dzieci polonijnych z Syberii, a dokładniej z Chakasji, żywo zainteresowana ojczyzną swoich przodków. Przekazuję w załączeniu adresy tych dwóch szkół wraz z liczbą uczniów.
Z poważaniem
Andrzej Grzyb
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Oświadczenie złożone
przez senator Helenę Hatkę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w kwestii ustalania minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek w podmiotach leczniczych prowadzących działalność sanatoryjno-wypoczynkową, co reguluje rozporządzenie ministra
zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (DzU 2012.1545). Zgodnie z art. 50
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy
zatrudnienia pielęgniarek, które ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
— kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym,
— przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych
działających na terenie podmiotu.
Minister zdrowia, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,
wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z tym rozporządzeniem przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
uwzględnia się:
— zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych,
— liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku,
— wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności,
— harmonogram czasu pracy,
— średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny,
— właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta,
— liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki,
— stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających
świadczeń zdrowotnych.
Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej
lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek
lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców. W załącznikach do
rozporządzenia ujęto poszczególne kryteria dla kategorii pacjentów, według których kwalifikuje się podmioty
lecznicze. Zawarty w rozporządzeniu podział na kategorie powoduje przypisanie do tej samej kategorii zarówno szpitali, w których trzeba cały czas opiekować się pacjentem, jak i podmiotów leczniczych świadczących
działalność leczniczą w formie sanatoryjno-uzdrowiskowej, gdzie opieka nad pacjentem nie jest tak intensywna
i zastosowanie tych samych norm nie jest konieczne. Opieka w ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych nie
jest tak absorbująca jak w szpitalach i ustalone normy zatrudnienia pielęgniarek nie są adekwatne do potrzeb
podmiotów leczniczych. W szpitalach należy nieustannie opiekować się przyjętym na oddział pacjentem, zaś
w ośrodku sanatoryjno-uzdrowiskowym opieka medyczna ogranicza się do przeprowadzania badań kontrolnych
oraz świadczenia pomocy medycznej w wymagających tego przypadkach.
Z tych też względów zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do zmiany norm
zatrudnienia pielęgniarek ze względu na rozróżnienie podmiotów leczniczych, w szczególności podmiotów
leczniczych zajmujących się działalnością sanatoryjno-uzdrowiskową, albo wyodrębnienie odrębnej kategorii
dla takich podmiotów leczniczych.
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
6 września bieżącego roku mija siedemdziesiąt lat od uchwalenia dekretu PKWN o reformie rolnej, który
w sposób bezprawny pozbawił całe środowisko ziemian miejsc pracy, a tym samym środków na utrzymanie.
Obecny stan prawny bez rozwiązania pozostawia kwestię zadośćuczynienia za znacjonalizowanie majątków
ziemian. Niemożliwe jest ubieganie się przez spadkobierców majątków ziemskich zwrotu mienia lub odszkodowania. Ponadto istniejące orzecznictwo trzech najwyższych organów władzy sądowniczej w Polsce (Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego) wskazuje na to, iż stoją one na
całkowicie rozbieżnych stanowiskach co do skutków prawnych przeprowadzenia reformy rolnej.
W związku z nierozwiązanym problemem restytucji mienia środowiska ziemian zwracamy się z prośbą
o informację, czy rząd RP zamierza w określonym czasie przedłożyć rozwiązania ostatecznego uregulowania
stosunków własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
1 października bieżącego roku rusza w szkołach program „Owoce i warzywa w szkole”. Jest to okazja do
wsparcia rolników i sadowników tracących dochody z powodu rosyjskiego embarga. Z niemałym zdziwieniem
opinia publiczna, a w szczególności najbardziej zainteresowani, czyli plantatorzy, dowiedziała się, że w ramach
wyżej wymienionego programu dzieci dostaną borówki z Argentyny, za które budżet zapłaci 40 zł za kilogram.
W związku z tym prosimy o wyjaśnienie podstaw takiej decyzji w sytuacji, kiedy są takie trudności ze
zbytem rodzimych płodów.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc, Andrzeja Pająka,
Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka
Oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
Zwracamy się w sprawie państwa Sławomira i Małgorzaty B.(…), którzy nie są w stanie uregulować zadłużenia z tytułu najmu od miasta lokalu mieszkalnego pod wyżej wymienionym adresem. Znamy sytuację tej
rodziny, która z osiąganych dochodów nie jest w stanie uregulować narastającego zadłużenia. Jedyną osobą
uzyskująca dochody jest pan Sławomir B. prowadzący agencję artystyczną, który oprócz prowadzenia działalności gospodarczej pisze sztuki teatralne i prowadzi Teatr Nuda – non profit. Pani Małgorzata B. jako mama
czternaściorga dzieci poświęciła się ich wychowaniu. Zdobywane środki finansowe nie wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb materialnych tak licznej rodziny i brakuje środków na sfinansowanie zadłużenia.
W związku z przedstawioną sprawą zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie przez Panią Prezydent
umorzenia – w tak wyjątkowej sytuacji – narosłego zadłużenia. Taka decyzja umożliwiłaby zawarcie umowy
najmu i regulowanie na bieżąco opłat mieszkaniowych, co deklarują państwo B.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
Szanowna Pani Minister!
W dniu 19 maja 2014 r. skierowałem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pismo dotyczące prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych w miejscowości Czarnówko, w powiecie lęborskim, w gminie
Nowa Wieś Lęborska. Badania te, prowadzone pod nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków, zostały
zakończone w roku ubiegłym.
Ponieważ istnieje podejrzenie, że wspomniane badania, wykonywane przez pracownika Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku, prowadzone były z naruszeniem prawa, zwróciłem się do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego z prośbą o wyjaśnienie kilku istotnych kwestii i zarzutów.
Niestety, pomimo wielokrotnych interwencji pracowników mojego biura senatorskiego w sprawie losów
tej korespondencji i pomimo prośby o odpowiedź na postawione przeze mnie pytania do dnia dzisiejszego nie
otrzymałem żadnego wyjaśnienia.
W związku z tym, że oczekuję na odpowiedź już cztery miesiące, zwracam się do Pani Minister w drodze
oświadczenia senatorskiego z pytaniem o powód braku reakcji ministerstwa na moje pismo oraz z ponowną
prośbą o wyjaśnienie kwestii badań archeologicznych w miejscowości Czarnówko.
Do oświadczenia dołączam pismo z dnia 19 maja 2014 r. skierowane do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego.
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza,
Waldemara Kraskę i Marka Martynowskiego
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
W 2014 r. zakończy się służba Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w ramach ISAF. Polski
Kontyngent Wojskowy w Afganistanie był znaczącą siłą w ramach ISAF. Służbę w Afganistanie pełniło
w okresie od 2002 do 2014 r. kilkanaście tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Misja w Afganistanie
dobiega końca. W walce z terroryzmem poległo kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów WP, kilkuset odniosło
obrażenia i rany.
W 2012 r. rząd USA zaproponował, by państwa uczestniczące w operacji ISAF w Afganistanie współuczestniczyły w finansowaniu sił bezpieczeństwa w tym kraju przez okres dziesięciu lat po zakończeniu misji ISAF.
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o wielkości finansowego wsparcia dla afgańskich
narodowych sił bezpieczeństwa, zgodnie z propozycjami rządu USA, i na jaki okres?
2. Jakie darowizny sprzętu wojskowego przekazano rządowi i instytucjom afgańskim w latach 2008–2014?
3. Jaką pomoc finansową i rzeczową otrzymał rząd afgański od rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2008–2014?
4. Czy dokonano analizy, oceny politycznej, militarnej, gospodarczej, finansowej (korzyści i strat) obecności
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w latach 2002–2014?
5. Jakie państwo będzie reprezentowało interesy Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie po wycofaniu
ambasady polskiej z Afganistanu planowanym w latach 2014–2015?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Knosalę
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o PIT i ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie ulg na dzieci dla rodzin wielodzietnych. Zakłada się możliwość odliczenia konkretnych
kwot w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Krok ten ma na celu wsparcie polityki prorodzinnej państwa.
Przełoży się na poprawę sytuacji materialnej wielu gospodarstw domowych.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z projektem ustawy rodziny wielodzietne, które płacą podatek za mały, by
w pełni odliczyć ulgę, i tak będą mogły skorzystać z ulgi w całości. Projektowany przepis przewiduje bowiem,
że w takim przypadku stosowna różnica zostanie wypłacona z budżetu państwa. Projektodawca zakłada jednak, że wypłata ta będzie uwarunkowana opłaceniem przez uprawnionych składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, co wobec powszechnie nadużywanych praktyk zatrudniania pracowników na podstawie umów
cywilnoprawnych zamiast umów o pracę może nie spełnić w całości założeń ustawowych. Wydaje się bowiem,
że wobec powyższego obostrzenia rodzice zatrudnieni na umowach-zleceniach czy umowach o dzieło, nie będą
w stanie skorzystać z proponowanych rozwiązań, a w rezultacie budżet domowy takich rodzin nie zostanie
zasilony o kwotę całościowego odpisu z tytułu posiadania dzieci.
Proszę zatem o przeanalizowanie sygnalizowanego problemu i ewentualne podjęcie działań, które pozwolą
zapobiec różnicowaniu uprawnień rodzin wielodzietnych do skorzystania z przedmiotowej ulgi ze względu na
formę zatrudnienia. Przedstawiony postulat wydaje się kluczowy z punktu widzenia zapewnienia kompleksowości rozwiązań zorientowanych na wspieranie rodzin wielodzietnych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Knosalę
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Pragnę poruszyć problem dotyczący wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wyodrębnioną z jej struktur wspólnotą mieszkaniową, bowiem często zdarza się tak, że nowo powstała
wspólnota mieszkaniowa zwraca się do spółdzielni mieszkaniowej z wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni za okres poprzedzający wydzielenie.
Przy tej okazji podnoszony jest argument, że skoro zgodnie z art. 4 ust. 4¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni powinien prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie
przychodów i kosztów oraz ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, to uzasadnione jest żądanie
wypłaty niewydatkowanych środków wpłaconych przez właścicieli lokali, którzy utworzyli wspólnotę mieszkaniową. Spółdzielnie mieszkaniowe nierzadko odmawiają spełnienia przedmiotowego roszczenia, powołując
się między innymi na ogólną zasadę solidaryzmu spółdzielczego oraz na brak stosownych przepisów, które
mogłyby stanowić dla nich podstawę do takiego działania.
Ze względu na przedstawione zagadnienie, zwracam się do Pani Minister z prośbą o przeanalizowanie
sygnalizowanego problemu i ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu wypracowania przepisów
regulujących wprost zasady wzajemnych rozliczeń w opisanej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Knosalę
Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Ustawa o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b, nakłada na starostę obowiązek skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli w okresie próbnym
popełnił on „co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.
Wprawdzie komentowany przepis, na mocy art. 139 pkt 3 ustawy, wejdzie w życie dopiero 4 stycznia 2016 r.,
jednak już teraz pojawiają się wątpliwości natury interpretacyjnej związane z jego stosowaniem. Chodzi tutaj
przede wszystkim o powiązanie tego przepisu z regulacjami kodeksu wykroczeń, który w rozdziale IX grupuje
wykroczenia przeciwko „bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji”, nie rozstrzygając jednocześnie w sposób
precyzyjny, które z tych wykroczeń godzą w bezpieczeństwo, a które co najwyżej w porządek w komunikacji.
Warto bowiem zauważyć, że w tym rozdziale, oprócz stosunkowo ciężkich wykroczeń (jak chociażby spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym lub prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu
lub podobnie działającego środka), zapisano także wykroczenia, których popełnienie nie ma bezpośredniego
wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (na przykład prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie
wymaganych dokumentów, posługiwanie się kartą parkingową bez stosownych uprawnień).
Powstaje zatem pytanie, czy faktycznie celowe jest kwalifikowanie wszystkich wykroczeń zapisanych w rozdziale IX kodeksu wykroczeń jako tych, których popełnienie przez kierującego będącego w okresie próbnym
powinno skutkować obligatoryjnym skierowaniem go na kurs reedukacyjny. W tym kontekście podnoszone są
przede wszystkim argumenty odnoszące się do proporcjonalności takiego działania.
Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie doprecyzowania katalogu czynów zabronionych, o których mowa
w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o kierujących pojazdami.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Knosalę
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Nowelizacją ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z 10 maja 2013 r. zmienione zostały zasady
naboru na stanowisko asystenta sędziego. W ich efekcie zniesiono wymóg, zgodnie z którym kandydat na asystenta sędziego, absolwent prawa, musiał dodatkowo legitymować się dyplomem ukończenia aplikacji ogólnej
prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub musiał mieć zdany egzamin sędziowski,
prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Wciąż jednak nie wprowadzono analogicznych zmian
w odniesieniu do asystentów prokuratora. Regulujący przedmiotowy problem art. 100a ust. 5 pkt 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze przesądza bowiem – w przypadku ubiegania się o stanowisko asystenta
prokuratora – o konieczności uprzedniego ukończenia aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej.
Wspomniana rozbieżność powoduje znaczne utrudnienie w dostępie do zawodu asystenta prokuratora, ponieważ uniemożliwia wielu absolwentom prawa podjęcie pracy na tym stanowisku. Przywołane ograniczenie może
przekładać się w dalszej perspektywie także na trudności w zapewnieniu wymienialności kadr w prokuratoriach.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o kontynuację prac w zakresie deregulacji i ułatwienia dostępu do zawodów prawniczych. Proszę szczególnie o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian do
komentowanego przepisu ustawy o prokuraturze, tak aby zbliżyć jego brzmienie do rozwiązań wypracowanych
na gruncie prawa o ustroju sądów powszechnych, a odnoszących się do asystenta sędziego.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Knosalę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w Polsce na tysiąc osób
przypada statystycznie zaledwie 2,2 lekarza (współczynnik uwzględnia lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem). Taka proporcja, w porównaniu z innymi krajami zrzeszonymi w OECD, plasuje nasz kraj na jednym
z ostatnich miejsc pod względem dostępności lekarzy. Ponadto wielu ekspertów zwraca uwagę na zagrożenie
wynikające ze struktury wiekowej osób wykonujących zawód lekarza. Okazuje się bowiem, że znaczny odsetek
lekarzy w najbliższym czasie osiągnie wiek emerytalny, co wobec braku dostatecznego napływu nowych kadr
może spowodować nasilenie się problemu związanego z dostępnością lekarzy. Jako przykład często podawana
jest pediatria, w przypadku której średnia wieku lekarzy wynosi 58 lat.
Z problemem zastępowalności pokoleń w zawodzie lekarza wiąże się także kwestia limitów miejsc na
studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim. W roku akademickim 2013/2014 limit ten wynosił niespełna 3
tysiące 200 miejsc, tymczasem zdaniem przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy powinien on wynieść
co najmniej 5 tysięcy miejsc.
Opisaną niekorzystną tendencję zdają się potwierdzać docierające do mnie sygnały od osób skarżących się
na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do przedstawionego zagadnienia. Proszę
w szczególności o wskazanie, czy faktycznie istnieje w najbliższych latach ryzyko dalszego pogorszenia się
sytuacji, jeśli chodzi o współczynnik dostępności lekarzy w Polsce. A jeśli tak, to jakie działania zapobiegawcze
zostaną podjęte w tym zakresie przez resort zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera
Szanowny Panie Prezesie!
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są wyjaśnieniem problemu związanego
z oceną sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez PFRON
w formie dofinansowań do wynagrodzeń.
Nowe rozporządzenie komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca
2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej, której celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do
zwiększania zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników
niepełnosprawnych. Wymienione rozporządzenie stanowi, że pomoc przyznawana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji podlega wyłączeniu z zakresu stosowania wspomnianego rozporządzenia. Cytowane
rozporządzenie w tłumaczeniu na język polski posługuje się wieloma terminami, które nie są dla beneficjenta
pomocy publicznej zrozumiałe, a nawet trudno je przyporządkować do polskiego prawa.
W związku z tym, w trosce o przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i wnioskujących do
PFRON o pomoc na zatrudnienie, proszę o uszczegółowienie i wyjaśnienie, jak należy rozumieć i stosować
wymienione niżej pojęcia.
W art. 2 pkt 18 rozporządzenia komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. określono, że sformułowanie „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej” oznacza przedsiębiorstwo, wobec
którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przywołanym przepisie. W związku z tym
proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Co oznacza „subskrybowany kapitał” i czy jest to kapitał podstawowy, kapitał własny czy suma wybranych kapitałów w spółce z o.o.?
2. W jaki sposób należy obliczać zakumulowane straty? Czy jest to suma strat z okresu dwóch lat w stosunku
do kapitału? Jakiego kapitału w spółce z o.o.?
3. W jaki sposób należy obliczać subskrybowany kapitał, a także zakumulowane straty, w przypadku innych
form prowadzenia działalności (na przykład spółdzielnie, spółki akcyjne, spółki cywilne, spółki jawne)?
4. Wprowadzono do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA”. Jakie dane finansowe
będą brane pod uwagę przy obliczaniu tego wskaźnika? Czy uwzględniany będzie zysk ze sprzedaży czy zysk
brutto i czy przez „odsetki” rozumie się odsetki naliczone czy też zapłacone?
5. Czy wprowadzony do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA” będzie uwzględniany
przy ocenie dużych firm czy również firm z grupy MŚP?
6. Czy oprócz wymienionych powyżej metod oceny sytuacji ekonomicznej planuje się inne metody? Jeśli
tak, to jakie?
7. W jaki sposób oceniana będzie sytuacja ekonomiczna w przypadku, gdy beneficjent pomocy na zatrudnienie nie sporządzi sprawozdania finansowego?
8. Czy ocena sytuacji ekonomicznej będzie dotyczyła wszystkich wnioskujących o pomoc na zatrudnienie,
czyli zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Media informują o wyroku wydanym przez sąd rejonowy w Skarżysku, skazującym przedsiębiorcę Grzegorza
D. na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz 25 tysięcy zł
grzywny za przestępstwo polegające na wystawieniu fałszywych faktur na kwotę 6,6 miliona zł i wyłudzeniu
w ten sposób podatku VAT na kwotę ponad 1,4 miliona zł. Oskarżony prywatnie jest mężem posłanki rządzącej
w Polsce Platformy Obywatelskiej, co oczywiście nie miało wpływu na wyrok.
Wiemy, że sąd jest niezawisły, a prokuratura niezależna i w zasadzie powinno się przyjąć ten wyrok z pochyleniem głowy, nie zadając żadnych pytań. Jednakże wyborcy na spotkaniach stawiają pytania, których
sami nie mogą zadać ani sędziom, ani prokuratorom, ani nawet Panu, bo jest Pan dla ludzi niedostępny. Otóż
ludzie pytają, jak to jest w Polsce z tą równością wobec prawa. Chory, niepełnosprawny chłopak, o poziomie
umysłowym trzylatka, za kradzież złomu wartości kilkuset złotych siedział ponad rok w więzieniu i wyszedł
dopiero po ułaskawieniu go przez prezydenta RP (chodzi o znaną medialnie sprawę Radosława A.). Ludzie
pamiętają także drastyczną historię chłopaka, który znalazł się w więzieniu za kradzież batonika za 95 gr
i wyszedł dzięki temu, że litościwy dyrektor więzienia zapłacił za niego grzywnę (co skądinąd przysporzyło
dyrektorowi kłopotów prawnych). Tymczasem oszust i złodziej, w pełni sprawny, a nawet – jak dowodzi czyn
– nadzwyczaj sprawny, umysłowo, za wyłudzenie kwoty 1,4 miliona zł zostaje skazany na karę w zawieszeniu.
Ludzie mówią, że w Polsce jak kraść, to miliony, wtedy na pewno się nie siedzi. Wyrok w sprawie Grzegorza
D. zdaje się potwierdzać tę niepisaną zasadę.
Chcemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego – i przekazać wyborcom Pańską odpowiedź – czy jako
Prokurator Generalny akceptuje Pan wyrok skazujący na karę w zawieszeniu i zaledwie 25 tysięcy zł grzywny
sprawcę wyłudzenia majątku publicznego na kwotę ponad 1,4 miliona zł. Czy prokuratura będzie ten wyrok
skarżyć, czy też uznała, że sprawiedliwości stało się zadość?
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Uzyskaliśmy informację pochodzącą z mediów, ale także z listów skazanego Marka G., wskazującą na to,
że w sprawie o sygnaturze (…) sądu wojewódzkiego w Poznaniu mogło dojść do tragicznej pomyłki sądowej
i skazania niewinnego człowieka na podstawie fałszywego pomówienia ze strony współoskarżonego.
Z okoliczności sprawy wynika, że pan Marek G. został skazany za zabójstwo. Dowodem przeciwko niemu
było pomówienie innego sprawcy, przy czym, jak się dowiedzieliśmy, ten współsprawca później odwołał pomówienie i wyraził żal, że spowodował niesprawiedliwe cierpienie niewinnego człowieka.
Uważamy, że sprawa ta powinna być wnikliwie wyjaśniona, a odwołanie pomówienia stanowiącego główny
dowód w sprawie powinno być potraktowane jako okoliczność uzasadniająca wznowienie postępowania. Nie
przeceniając znaczenia faktu odwołania pomówienia, należy dążyć do zachowania równowagi w ocenie dowodów. Jeśli pomówienie traktowane jest z najwyższą powagą jako dowód wystarczający do skazania osoby, to
z równą wnikliwością i powagą powinien być oceniony fakt odwołania takiego pomówienia. W przeciwnym
razie ryzyko pomyłki sądowej i krzywdy niewinnego człowieka dramatycznie wzrasta.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zlecił zbadanie tej sprawy i poinformował nas o zajętym stanowisku.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego
i Grzegorza Wojciechowskiego
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prezesa Najwyższej Izby
Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Wojewodo!
Toczy się postępowanie karne Prokuratury Okręgowej w Płocku w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. Miało
tam dochodzić do zagarnięć na dużą skalę mienia pensjonariuszy domu, a więc przestępstw wyjątkowo obrzydliwych, na szkodę ludzi słabych i bezbronnych. Śledztwo jest w toku, dyrektorka domu i główna księgowa,
podejrzane o dokonywanie nadużyć, były aresztowane przez ponad dwa miesiące, ale prokuratura areszt uchyliła.
Zwracamy się w tej sprawie z następującymi wnioskami.
Po pierwsze, do Prokuratora Generalnego – o objęcie tej sprawy stosownym nadzorem służbowym. Chodzi
tu bowiem o postępowanie, które może dotyczyć także osób z kręgu powiatowych władz lokalnych, które nie
reagowały na sygnały o nadużyciach. Zaskakujące było dość szybkie uchylenie aresztu tymczasowego w sytuacji, gdy sprawa jest rozwojowa, a głównymi świadkami są osoby starsze, nieporadne, a także byli i obecni
pracownicy DPS. W obu przypadkach może dochodzić do zastraszania świadków i utrudniania postępowania,
zresztą takie próby już są czynione – osoby udzielające informacji w tej sprawie są na przykład szantażowane
pozwami cywilnymi na bardzo wysokie kwoty.
Po drugie, zwracamy się do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie, dlaczego kontrola w DPS prowadzona przez wojewodę po otrzymaniu poważnych sygnałów o nadużyciach nie wykryła niczego i wystawiła
kierownictwu DPS nieomal laurkę. Trudno nie odnieść wrażenia, że kontrolujący tak kontrolował, żeby żadnych
nieprawidłowości nie znaleźć.
Po trzecie, Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prosimy o wyjaśnienie, dlaczego NIK, do której również zwróciła się osoba informująca o nadużyciach (w listopadzie 2013 r.), nie podjęła żadnych czynności
kontroli, a także dlaczego nie przekazała tej sprawy do właściwego skontrolowania przez inne organy. Osoba
udzielająca w imieniu Pana Prezesa odpowiedzi poinformowała tylko skarżącego, że ma się zwrócić do władz
powiatu, przy czym była to rada o tyle dziwna, że akurat treść skargi wskazywała już na możliwość ukrywania
tych nadużyć przez władze powiatu. Przypominamy, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
nakazują przekazanie skargi adresatowi właściwemu do jej załatwienia, a nie doradzanie skarżącemu, gdzie
ma się zwrócić. Poza tym sugerujemy, żeby na kanwie przypadku DPS z Młodzieszyna zarządził Pan Prezes
przeprowadzenie szerszej kontroli sytuacji w domach pomocy społecznej, albowiem do podobnych nadużyć,
przy słabym nadzorze wojewodów, może dochodzić także w innych DPS.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Koguta
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Spółka PKP SA poinformowała w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej, że „odprawa w wysokości dwunastokrotności miesięcznej pensji wynika z kontraktu zawartego z panią Marią Wasiak w 2012 r.,
którego zapisy są zgodne z uchwałą Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 2012 r. Zgodnie
z kontraktem wypłata odprawy nastąpiła w sposób automatyczny ze środków PKP SA. Nie wiąże się ona zatem
z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji administracyjnych”.
Przykro mi, Pani Minister, ale to tłumaczenie niewiele wyjaśnia i, co więcej, nie usuwa wątpliwości. Uważam,
że również Pani jako doświadczona prawniczka powinna zdawać sobie sprawę z tego, że zastrzeżenie w kontrakcie, iż nie tylko odwołanie przez właściciela, lecz nawet Pani rezygnacja ze stanowiska, wiąże się z tak kolosalną
gratyfikacją, może budzić wątpliwości zasadniczej natury. Fakt, iż akceptowała Pani ten, jak pisze PKP SA,
automatyzm w chwili podpisywania kontraktu, a w tej chwili nie uchyliła się Pani od przyjęcia odprawy (co
łatwo można było uczynić, modyfikując za zgodą obu stron kontrakt), stawia Panią w trudnej sytuacji. Sądzę,
że w chwili, gdy opinia publiczna poznała już szczegóły wskazane w cytowanym wyżej komunikacie, trudno
będzie Pani Minister apelować do związków zawodowych o akceptację działań proefektywnościowych na kolei.
Licząc na Pani rzetelność i poczucie przyzwoitości oraz zrozumienie uwarunkowań służby Rzeczypospolitej,
apeluję o poważne rozważenie, czy nie powinna Pani wybrać honorowego rozwiązania i ulokować ambicje
zawodowe poza pracą w rządzie.
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Marię Koc i Bogdana Pęka
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim umorzyła postępowanie (…) w sprawie śmierci piętnastoletniej
Pauliny A. w dniu 22 maja 2012 r. w C., w województwie lubelskim.
Z treści postanowienia o umorzeniu wynika, że sprawa śmierci piętnastoletniej dziewczyny została potraktowana dość powierzchownie, a niektóre niezwykle ważne wątki pozostały niewyjaśnione. Nie wyjaśniono
przede wszystkim, skąd wzięły się dość liczne, widoczne po śmierci obrażenia ciała dziewczyny, znajdujące
się na jej nogach. Nie wyjaśniono także kwestii tajemniczej próby wykonania połączenia telefonicznego z domu
dziewczyny na policję. W związku z tym ewentualny udział osób trzecich został naszym zdaniem wykluczony
przedwcześnie i nieprzekonująco.
Poza tym nawet jeśli założyć, że miała miejsce samobójcza śmierć dziewczyny, należy zauważyć, że prokuratura nie wyjaśniła, czy samobójstwo nie było wynikiem psychicznego znęcania się nad ofiarą. Prokurator
przywołał zeznania świadków wskazujące na wcześniejsze zapowiedzi samobójstwa, ale zupełnie nie zajęto
się kwestią tego, z czego wspomniane zapowiedzi wynikały i czy nie były właśnie efektem psychicznego
znęcania się.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny doprowadził do podjęcia na nowo postępowania w przedstawionej
sprawie, nie można bowiem godzić się na tak powierzchowne i mało wnikliwe potraktowanie wielkiej tragedii,
jaką była śmierć piętnastoletniego dziecka.
Prosimy o to tym bardziej, że – jak wynika z relacji rodziców zmarłej dziewczyny – w kręgu osób mogących
mieć ewentualny związek z jej śmiercią pozostaje chłopak będący synem osoby wykonującej zawód sędziowski
i wysuwana jest sugestia, że ta okoliczność mogła mieć wpływ na pospieszne umorzenie sprawy.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Maria Koc
Bogdan Pęk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Zbigniewa Meresa
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu stosunkowo niedawno przeniósł się do nowej,
zaprojektowanej według najwyższych standardów siedziby. Jej zamknięty charakter pozwala na ścisłą kontrolę
nad tą grupą młodzieży, której przebywanie na wolności grozi znacznym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa
obywateli. Podkreślić należy, iż placówka jest wyposażona według wszelkich unijnych norm i wymogów.
Spełnia wszelkie wymogi dotyczące zabezpieczeń. Systematycznie jest rozbudowywany i unowocześniany
monitoring oraz wyposażenie – w miarę pozyskiwania środków finansowych. Placówka posiada nowoczesne
obiekty sportowe.
Duże znaczenie ma to, że nowa siedziba jest przystosowana do prowadzenia wszechstronnych szkoleń zawodowych dla wychowanków; preferowane kierunki to stolarz i ślusarz. W ostatnim czasie, pod patronatem
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Politechnika Gliwicka), spawalnia została wyposażona w profesjonalny
sprzęt. Uniwersalność pomieszczeń warsztatowych pozwala na szybkie dostosowanie ich do bieżących potrzeb
szkoleniowych. Ponadto w szkole pomieszczenia klasowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i inne techniczne środki nauczania wspomagające proces dydaktyczny, które umożliwiają wykorzystanie
współczesnych metod i form uczenia.
Podstawowym pionem działalności resocjalizacyjnej placówki jest internat. W placówce nominalnie może
przebywać sześćdziesięciu wychowanków: dwudziestu w schronisku i czterdziestu w zakładzie. Praca wychowawcza koncentruje się w sześciu grupach wychowawczych: czterech grupach zakładowych i dwóch
schroniskowych. Pomieszczenia mieszkalne w pełni zabezpieczają prywatność wychowanków i pozwalają na
indywidualne zajęcia popołudniowe.
Z informacji uzyskanych od dyrektora placówki wynika, iż kadra pedagogiczna w Zakładzie Poprawczym
i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu należy do grona najlepiej i najwszechstronniej wykształconych pedagogów resocjalizacji w Polsce.
Należy również zauważyć, iż stale maleje liczba skierowań młodzieży do placówek resocjalizacyjnych.
Przyczyną tego stanu rzeczy, jak uważa kierownictwo zakładu, jest kierowanie młodzieży do młodzieżowych
ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych podlegających ministerstwu
edukacji w ramach postępowania wychowawczego bądź orzekania placówki resocjalizacyjnej. Uważa się, że
w wymienionych ośrodkach są niższe koszty utrzymania.
Warto podkreślić, że na wzrost liczby czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież wskazują zarówno media, jak i raporty policji. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt likwidacji w ostatnich latach kilku placówek
resocjalizacyjnych podległych MS, tym bardziej budzi zdumienie brak wypełnienia wychowankami zakładów
poprawczych, w tym raciborskiej, na wskroś nowoczesnej placówki.
Proszę o odpowiedzi na pytania.
1. Jaka jest polityka Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie resocjalizacji nieletnich? Czy powinni być
oni kierowani do zamkniętych zakładów poprawczych, czy też proces ten ma się odbywać w otwartych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych?
2. Jakimi kryteriami kieruje się Ministerstwo Sprawiedliwości przy umieszczaniu nieletnich w poszczególnych placówkach na terenie kraju?
3. Jakie są plany Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie utrzymania sieci placówek zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości ma w planie zmniejszenie liczby tych placówek?
Jeżeli tak, to jakimi kryteriami resort będzie się kierował, ustalając liczbę i rozmieszczenie placówek przewidzianych do ewentualnej redukcji (likwidacji)?
4. Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla funkcjonowania Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Raciborzu?
Z poważaniem
Zbigniew Meres
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Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”
zawarte zostały postanowienia dotyczące ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony strategicznych złóż kopalin. Ponadto wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych węgla oraz
ustalenia zakresu ich ochrony przed zabudową. Jak można przeczytać w dokumencie, działanie to ma zapewnić
dostęp do krajowych zasobów surowcowych, których wydobycie nie jest prowadzone, ale może być podjęte,
kiedy obecne zapasy zostaną wyczerpane. Niezagospodarowane strategiczne złoża surowców podlegać mają
obligatoryjnej ochronie przed stałą zabudową, inwestycjami liniowymi oraz ograniczonym gospodarowaniem
na tym terenie.
Zaniepokojenie wzbudza możliwość ustanowienia na terenie województwa wielkopolskiego, szczególnie
na terenie powiatu gostyńskiego oraz krotoszyńskiego, złóż tam się znajdujących do wykazu złóż o znaczeniu
strategicznym. Złoża węgla występują w wielu miejscach w kraju, ale Wielkopolska to obszar w dużej części
rolniczy. Wspomniane województwo cechuje bardzo wysoka towarowość rolnictwa, wysoka klasa gleb oraz
wysoka kultura rolna. Szczególnej wagi nabiera kwestia ochrony gleb i gospodarki rolnej na tym obszarze.
Wpisanie do wykazu strategicznego złóż znajdujących się na terenach rolniczych spowoduje wielkie straty
w rolnictwie. Znane są problemy dotyczące chociażby wód gruntowych. Umiejscowienie na terenach rolniczych
kopalni węgla wpłynie nieodwracalnie na charakter tego terenu. Mieszkańcy Kobyliny, Krobi oraz powiatów
gostyńskiego i krotoszyńskiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec ewentualnego powstania na tym terenie
kopalni.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, kiedy resort gospodarki opublikuje wykaz złóż węgla kamiennego i brunatnego, które pozostaną pod ochroną prawną?
Po drugie, jakimi kryteriami będzie się kierował resort, ustalając kryterium wyboru złóż?
Po trzecie, jaka jest definicja terminu „strategiczne złoże kopalin”?
Po czwarte, czy na terenie powiatu gostyńskiego albo w innych częściach województwa wielkopolskiego mogą
znaleźć się obszary wpisane do wykazu złóż o charakterze strategicznym – a jeżeli tak, to na jakim obszarze?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami drogi krajowe zastępowane nowo wybudowanymi drogami
ekspresowymi automatycznie i bez przekazania jakichkolwiek środków finansowych przechodzą na utrzymanie gmin. Duża liczba samorządów znalazła się w trudnej sytuacji, gdyż utrzymanie i remonty byłych dróg
krajowych wiążą się z bardzo dużymi kosztami. W wielu przypadkach utrzymanie danej drogi w należytym
stanie przez gminy jest praktycznie niemożliwe.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, a następnie 4 października 2013 r. przekazał ją
prezydentowi do podpisu. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych została następnie skierowana w trybie
kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest znany termin, w którym Trybunał Konstytucyjny
wyda wyrok w kwestii zgodności z konstytucją wspomnianego projektu.
W uzasadnieniu decyzji prezydenta o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego czytamy: „Zmiana
obecnych rozwiązań wymaga z jednej strony konieczności precyzyjnego określenia w ustawie zadań w zakresie
dróg, jakie mają realizować gminy, powiaty i województwa, z drugiej zaś konieczność rzeczywistego odciążenia
gmin, na których spoczywa dziś koszt utrzymania odcinków dróg zastępowanych nowymi.” – i dalej – „…prezydent uważa, że propozycje uregulowania powyższej kwestii powinny być opracowane na poziomie rządowym”.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, czy ministerstwo opracowuje kompleksowe rozwiązania dotyczące precyzyjnego określenia
w ustawie zadań w zakresie utrzymania dróg, tak aby nie było wątpliwości, która jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za daną drogę, oraz czy przewidywane są środki z budżetu państwa na wykonywanie
wspomnianych zadań?
Po drugie, czy ministerstwo dysponuje danymi, ile dróg krajowych zastąpiono nowo wybudowanymi drogami
ekspresowymi? Chodzi o drogi krajowe, których utrzymanie spadło następnie na gminy.
Po trzecie, jakie koszty poniosły gminy w związku z utrzymaniem wspomnianych dróg?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu sprzedała grunty w Staniewie i Psim Polu,
należące do tak zwanego Obiektu Rolnego „Rusko”, o powierzchni 358 ha, w skład którego wchodzą: pałac,
park, zespół folwarczny wpisany do rejestru zabytków oraz liczne magazyny i budynki gospodarskie. Grunty
te nabył dotychczasowy dzierżawca, któremu przysługiwało prawo pierwokupu.
W związku z planowaną sprzedażą wymienionych gruntów odbywały się liczne protesty okolicznych
rolników, a także Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolnicy złożyli ponadto protest dotyczący formy sprzedaży.
Twierdzą oni, że sprzedaż w takim trybie jest niedopuszczalna ze względu na niedobór gruntów pozwalających
na powiększenie areału gospodarstw. Z informacji otrzymanych od rolników wynika, że przeciętna wielkość
gospodarstw rolnych na tym terenie to niewiele ponad 13 ha. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa agencja powinna w swej działalności służyć poprawie struktury agrarnej,
a sprzedaż tak dużego gospodarstwa rolnego uniemożliwia przeciętnemu rolnikowi jego nabycie.
Kwestią sporną pozostaje także cena, za którą nabyto powyższą nieruchomość rolną. Cenę sprzedaży
gruntów w granicach 27 tysięcy zł za 1 ha rolnicy uważają za zbyt niską. Jak podkreślają, wolnorynkowa cena
kształtuje się na poziomie 70 tysięcy zł za 1 ha. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście cena zaoferowana przez
ANR nie jest zbyt niska.
W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział w Poznaniu nie określiła zbyt niskiej ceny za zakup
wymienionych gruntów rolnych?
2. Jakie argumenty przemawiały za sprzedażą całości areału o powierzchni 358 ha? Czy nie byłoby zasadne
podzielenie powyższych gruntów na mniejsze i przeprowadzenie sprzedaży po zakończeniu okresu dzierżawy?
3. Jakie obecnie plany sprzedaży ma Agencja Nieruchomości Rolnych w odniesieniu do terenu powiatu
krotoszyńskiego?
4. Czy planowane są wyłączenia gruntów rolnych ze spółki „Rusko”, które następnie będą mogły być sprzedane w trybie przetargu?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o prokuraturze, minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii prokuratora
generalnego w drodze rozporządzenia tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ustala
ich siedziby i obszary właściwości, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania tych jednostek.
Pan Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pismem z dnia 6 czerwca 2014 r. –
znak: DPK-I-461-4/14/7 – wywołał duże niezrozumienie i obawę o losy wymiaru sprawiedliwości w Pleszewie.
We wspomnianym piśmie sekretarz stanu informuje o podjęciu prac legislacyjnych zmierzających do zniesienia Prokuratury Rejonowej w Pleszewie i objęcia jej obszaru właściwości przez Prokuraturę Rejonową
w Krotoszynie.
To proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązanie wywołało falę protestów w powiecie pleszewskim. Szczególne niezrozumienie wzbudza fakt, że w Pleszewie po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, będzie funkcjonował sąd rejonowy a nie będzie prokuratury. Biorąc pod uwagę
zawarte w ustawie kryteria dotyczące zapewnienia właściwego funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości,
należy zapewnić spójność w działaniu instytucji, jakimi są prokuratura, sąd i Policja. Wprowadzenie w życie
proponowanych rozwiązań nie dość, że wpłynie negatywnie na jakość postępowania, to jeszcze zwiększy koszty
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, czy aktualne są plany dotyczące likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie?
Po drugie, jakimi kryteriami kieruje się Minister Sprawiedliwości przy planowanej likwidacji wspomnianej
prokuratury?
Po trzecie, jakie będą koszty związane z likwidacją prokuratury w Pleszewie, a jakie w związku z prowadzeniem czynności prokuratorów przed sądem rejonowym w Pleszewie?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone
przez senatora Rafała Muchackiego
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach w Polsce opracowano kilka udanych prototypów samochodów elektrycznych i rozpoczęto ich produkcję. Mam na myśli choćby samochód Romet 4E, ELV001 z Mielca. Ponadto zawiązywane są
dalsze inicjatywy, na przykład częstochowski Klaster Samochodów Elektrycznych „Autofaza”, powołany przez
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. Na rynku światowym widać tendencje wzrostowe
w zakresie popytu na samochody elektryczne. Polskie projekty są tego przykładem. Ponadto ceny polskich
samochodów elektrycznych są konkurencyjne względem cen zagranicznych koncernów.
W związku z tym proszę o informację, czy w planach rządu jest podjęcie działań, które stanowiłyby zachętę dla nabywców elektrycznych samochodów. Chodzi w szczególności o obniżenie podatku VAT od takich
pojazdów, obniżenie opłat drogowych i innych, które stanowiłyby realną zachętę dla potencjalnych nabywców,
a tym samym wpłynęłyby na popularyzację tej grupy pojazdów i dały szansę na dalszy rozwój tej rodzimej
gałęzi przemysłu.
Z poważaniem
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Rafała Muchackiego
Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu
dla niego wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
(zazwyczaj jest to sobota), pracodawca jest zobowiązany udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu
rozliczeniowego. Zatem co do zasady nie jest możliwa wypłata świadczenia pieniężnego – nawet wtedy, gdy
jest to dla pracownika względniejsze i jest zainteresowany takim rozwiązaniem – ze względu na obowiązek
zapewnienia mu prawa do odpoczynku.
Zgodnie z art. 15111 kodeksu pracy, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie we wskazanym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do
końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie –
dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 §1 pkt 1 k.p. za każdą godzinę pracy w niedzielę.
Czy w ocenie ministerstwa nie jest zasadna modyfikacja przepisów kodeksu pracy tak, aby możliwe było
alternatywnie na wniosek pracownika wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji określonej w art. 1513
k.p.? W literaturze prawniczej podkreśla się, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego w sposób przewidziany w art. 1513 k.p., na przykład ze względu na brak porozumienia co do terminu udzielenia dnia
wolnego lub koniec okresu rozliczeniowego, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie jak za godziny
nadliczbowe. Skoro zatem dla niektórych pracowników taka możliwość (finansowa) jest bardziej atrakcyjna
niż samo uzyskanie dnia wolnego, czy nie należy wprost wprowadzić do kodeksu pracy stosownego zapisu
usuwającego wątpliwości w tej mierze?
Z wyrazami szacunku
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Członkami wielu rodzin rolników są osoby niepełnosprawne. Konieczność zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej wymaga zwiększenia obowiązków każdego członka rodziny oraz większych nakładów finansowych.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje krewnym, jeżeli nie podejmują oni zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
NSA stwierdził, że na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla rolnika prowadzącego gospodarstwo
rolne nie ma zastosowania pojęcie „rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Praca we własnym
gospodarstwie rolnym, zarządzanie nim, jest formą aktywności zawodowej uprawianą w celach zarobkowych.
Oznacza to, że nie jest możliwe uzyskanie świadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, w sytuacji, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
pozbawia rolnika prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i nie ma w tym przypadku potrzeby dokonywania oceny,
czy wielkość posiadanego przez niego gospodarstwa, rodzaj upraw, pozwalałby mu na podjęcie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej poza rolnictwem, a pracy takiej nie podejmuje (bądź z niej rezygnuje) z powodu
konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną, względem której ciąży na nim obowiązek alimentacyjny.
KRUS informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest
prowadzenie działalności rolniczej, wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Złożone zatem przez
rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa
rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnienie przez te osoby warunków
do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu
społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także
z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.
Mieszkańcy wsi zaniepokojeni są perspektywą utraty ubezpieczenia społecznego rolników w obliczu przepisów na przykład uzależniających prawo do świadczeń emerytalnych od wymaganego okresu składkowego,
uzależniających także wysokość świadczenia emerytalnego od liczby zapłaconych składek. Chcieliby nadal
podlegać ubezpieczeniu w KRUS, choć nie mogą też odmówić opieki najbliższym. Za opiekę powinni być choć
po części wynagradzani poprzez pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub zasiłku dla opiekuna.
Uważam, że rolnik, a także małżonek rolnika i domownik, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, nie powinien tracić ubezpieczenia społecznego rolników.
Z poważaniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W kontekście stworzonym przez płynące do Polski wielomiliardowe środki europejskie polskie kolejnictwo
potrzebuje podjęcia ważnych decyzji: w przypadku tego, co już udało się zrobić – o kontynuacji, a w obszarach
pozostających na etapie planów – o modernizacji i wdrażaniu.
Polska kolej w najbliższych latach będzie mogła pochwalić się estetyką dworców, nowymi taborami oraz
funkcjonalnością środków ruchomych, a także infrastruktury. Niestety nie wszystkie plany inwestycyjne idą
w podobnym i zadowalającym kierunku. Zaplanowane na mijającą perspektywę finansową inwestycje są w tej
chwili realizowane, ale plan najbliższej, związanej z perspektywą na lata 2014–2020, pozostaje jeszcze na etapie
pomysłu. Nie próbuje się przyśpieszać procedur związanych z planowanymi na najbliższe lata wydatkami. Jako
argument przedstawia się brak akceptacji programów operacyjnych przez Brukselę, co jednak nie przeszkadza
drugiemu głównemu inwestorowi (GDDKiA) w ogłaszaniu kolejnych wielomilionowych przetargów na drogi
krajowe.
Opóźnienia formalnoprawne dadzą się we znaki najprawdopodobniej już w 2016 r. Może niepokoić fakt, że
pomimo tak wielu rzeczy do zrobienia, tak wielu inwestycji do wykonania jesteśmy dopiero na etapie definiowania tego, co właściwie jest do zrobienia. Wśród tych spraw należy wymienić: kolejową obsługę aglomeracji,
modernizacje kolejnych linii kolejowych, wzrost konkurencyjności kolei w przewozach towarowych, kolej
dużych prędkości i zwiększenie liczby pasażerów.
W związku z nadmiarem planowanych inwestycji oraz z mijającym czasem potrzebnym na ich przygotowanie, chciałbym zapytać Panią Minister o następujące kwestie.
1. Jakie są priorytety MIR w zakresie inwestycji kolejowych na najbliższe lata?
2. Czy brak formalnego potwierdzenia programów operacyjnych przez Komisję Europejską jest przeszkodą
w przygotowywaniu wstępnych etapów tworzenia dokumentacji inwestycji?
3. Jaką strategię w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego względem innych, alternatywnych form przewozów towarów przyjęto w MIR?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Szanowna Pani Minister!
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem w jednym z dzienników tekst zatytułowany „Jak sobie radzą
absolwenci uczelni wyższych?”. Jak podkreślają eksperci, liczba młodych ludzi decydujących się na studia jest,
w porównaniu z innymi państwami rozwiniętej Europy, zadziwiająco wysoka. I choć trudno nie wspomnieć
o korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia a zatrudnieniem, sytuacja, w której 50% młodych ludzi decyduje
się na studia, nie jest dobra dla państwa. Zwłaszcza że, jak deklarują badani, tylko co piąta osoba z tytułem
magistra znajduje pracę w zawodzie.
Przedziwna sytuacja na styku rynku pracy i szkolnictwa jest determinowana przez wiele czynników.
Najbardziej rażącym w ostatnim czasie jest będąca konsekwencją ekonomicznego uzależnienia uczelni od liczby
studentów procedura przyjmowania studentów przez niektóre, zwłaszcza te niewielkie, uczelnie. Nie napawają
optymizmem głosy o płaceniu za studiowanie czy przyjmowanie na parastudia kandydatów bez matury.
Tę doskonale znaną Pani Minister smutną diagnozę celowo przedstawiłem w pigułce. Okazuje się, że odpowiedź na podstawowy zarzut ze strony ekonomistów – zarzut bezwartościowości dyplomu – spotyka się z reakcją
uczelni i, co niezmiernie istotne, podległego Pani resortu. Reakcja ta to „Monitoring losów absolwentów”. Ten
pomysł, będący skutkiem nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zainteresowanym stronom ma
pokazać, w jaki sposób toczą się losy absolwentów, uczelniom pomóc w dostosowaniu programu, a ministerstwu – „uzyskać obiektywne i porównywalne informacje na temat sytuacji absolwenta na rynku pracy”, jak
określił to rzecznik Szelecki. Okazuje się jednak, że pomimo swoistego dublowania badań, w rzeczywistości ich
wyniki nie są do końca wiarygodne. Pierwszym tego powodem jest nieprzestrzeganie przez uczelnie wymogu
przeprowadzania ankiet – na dzień dzisiejszy robi to tylko, i aż, osiem na dziesięć uczelni. Oficjalnie. Bo jak
dowiedział się autor wspomnianego artykułu, około 40% absolwentów jednej z renomowanych polskich uczelni
nie wypełniło obowiązku przeprowadzenia absolwenckiego kwestionariusza. Drugim powodem jest anonimowy
charakter badania. W tej formule jest ono kompletnie nieweryfikowalnym źródłem wiedzy o „losach absolwentów”. Próby ominięcia przywołanych przeszkód w innowacyjny sposób (współpraca na linii MNiSW – ZUS)
zostały przystopowane przez obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.
W związku z opisanymi tu problemami, z jednej strony, oraz próbami ich rozwiązania, z drugiej strony,
kieruję do Pani Minister następujące pytania.
1. Czy przywołane wyniki liczby uczelni prowadzących monitoring oraz absolwentów niebiorących udziału
w badaniach są rzeczywiste? W jaki sposób możemy zwiększyć uczestnictwo w prowadzonych badaniach?
2. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma pomysł na to, jak zwiększyć wiarygodność przeprowadzanych badań?
3. Na jakim etapie jest planowana współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Czy po utrudnieniach
związanych z przywołanymi danymi osobowymi uda się skonkretyzować wyniki monitoringu?
4. Jakie jeszcze rozwiązania proponuje MNiSW w zakresie dostosowywania programów nauczania do potencjalnej przyszłości na rynku pracy?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W przygotowanym przez Fundację Court Watch Polska corocznym raporcie o stanie polskiego sądownictwa możemy zauważyć wiele aspektów, które wciąż niepokoją i którym należy poświęcić więcej uwagi. Po
przeprowadzeniu badań w stu czterdziestu siedmiu sądach w całej Polsce stwierdzono, że co druga rozprawa
rozpoczyna się z opóźnieniem, a prawie co ósma w ogóle się nie odbywa. Tylko 48% posiedzeń rozpoczyna
się punktualnie. W 40% przypadków przyczyna opóźnienia rozprawy była nieznana obserwującym, jednak
w znacznej mierze (aż 21% przypadków) chodziło o spóźnienie sędziego. Problemem wydaje się też zezwalanie
prokuratorom na przebywanie w sali poza czasem rozprawy – takie uprzywilejowanie oskarżycieli publicznych
godzi w poczucie bezstronności sądu oraz w zasadę równości.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy jako nowy minister sprawiedliwości zamierza Pan wpłynąć na poprawę organizacji pracy w sądach,
aby nie dochodziło do sytuacji, w których między innymi sędziowie spóźniają się na rozprawy?
2. Czy istnieje możliwość, aby uczestnicy postępowań czekający na rozprawę byli informowani o przyczynie opóźnień? Obecnie w wielu przypadkach ta przyczyna nie jest znana, w związku z czym prace sądu są
negatywnie oceniane przez obywateli.
3. Czy ministerstwo zamierza podjąć kroki zmierzające do tego, aby przebywanie prokuratorów na sali
rozpraw poza czasem rozprawy było ograniczone? Nad takim pomysłem pracowali poprzedni ministrowie
sprawiedliwości, jednak do tej pory nic w tym względzie nie zostało poczynione.
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami) odcinek drogi zastąpiony nowym odcinkiem drogi zostaje pozbawiony dotychczasowej
kategorii drogi krajowej i staje się drogą gminną, natomiast nowy odcinek z chwilą oddania go do użytku
otrzymuje kategorię drogi krajowej.
Wiele wątpliwości pozostawia fakt powoływania się GDDKiA na powyższą ustawę w przypadku drogi S8
na odcinku węzeł Rzgów – węzeł Łask. Nowo wybudowany odcinek drogi nie zastępuje dotychczasowej drogi
krajowej nr 12. Poza tym cała droga nr 12 nie spełnia wymogów przepisu art. 7 ust. 1 powyższej ustawy. Na
odcinku nowo wybudowanej drogi S8 od węzła Rzgów do węzła Łask mamy do czynienia z sytuacją, że jedna
z gmin nie będzie czerpała korzyści z drogi S8, bo droga nie przechodzi bezpośrednio przez tereny gminy,
natomiast zobowiązana będzie do przejęcia szesnastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12. Obecna
sytuacja finansowa samorządów – a już teraz obsługa dróg gminnych stanowi dużą część wydatków – ulegnie
pogorszeniu, co może spowodować nie tylko kłopoty z utrzymaniem nowych odcinków dróg, ale również już
posiadanych.
W związku z powyższym należy podać w wątpliwość zastosowanie art. 10 ust. 5 z 21 marca 1985 r. do
gmin, które nie osiągną korzyści z przebiegu nowej drogi krajowej, zostaną natomiast obciążone kosztami
utrzymania i remontów przekazanych dróg gminnych. W ich przypadku w ogóle nie ma zastosowania ustawa
o zastępowalności dróg krajowych.
Rozwiązaniem byłoby przekazanie środków finansowych gminom, które są zobligowane do przejęcia dróg
krajowych. Swoista subwencja drogowa stanowiłaby środki celowe przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie
dróg oraz na bieżące remonty.
Wnoszę o wstrzymanie decyzji GDDKiA o przekazywaniu gminom odcinków obecnych dróg krajowych,
tym bardziej że wyżej wymieniona ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.
Wnoszę także o podjęcie jak najszybszych prac nad zmianami w ustawie o drogach publicznych, by wyeliminować wątpliwe konstytucyjnie przepisy, które przenoszą finansowanie starych odcinków dróg na lokalne
samorządy, które już borykają się z problemami finansowymi.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek
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Oświadczenie złożone
przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Nawiązując do pism dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej, ks. Rudolfa Badury, skierowanych w czerwcu
i lipcu 2014 r. do Tomasza Uhera, p.o. dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach, jak również do Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie, w sprawie nieuzyskania w drodze konkursu kontraktu od 1 lipca 2014 r. w siedemnastu stacjach
na świadczenia w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej, oświadczam, że w pełni
zgadzam się z uzasadnieniem dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej w wymienionych pismach, przesłanych
również do Pana Ministra.
Całkowite pominięcie działającego od dwudziestu dwóch lat modelu kompleksowej i nowoczesnej opieki
nad dwustu dwudziestoma pacjentami we współpracy Kościoła i organów administracji publicznej jest jednym
z głównych argumentów świadczących o naruszeniu przez prezesa NFZ prawa ubezpieczonych do wyboru
świadczeniodawcy oraz działaniem na szkodę standardów długoterminowej opieki nad chorym w domu. Model
ten opiera się na wzorach krajów Unii Europejskiej, gdyż jest prorodzinny, efektywny i tani.
Od początku lat dziewięćdziesiątych Stacje Opieki Caritasu Diecezji Gliwickiej korzystają ze sprawdzonych
doświadczeń niemieckiego Caritasu, od którego pozyskały dotację na rozpoczęcie działalności, a potem zostały
wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz samochody. W magazynach gliwickiego Caritasu znajduje się
na przykład kilkanaście tysięcy specjalistycznych urządzeń takich jak łóżka ze sterowaniem elektrycznym,
materace przeciwodleżynowe, ssaki, podnośniki, chodniki i wiele innych. To między innymi podnosi jakość
usług, ale też koszty związane z przechowywaniem sprzętu i dezynfekcją po odbiorze od kolejnych pacjentów.
Przy ocenie oferty nie wzięto tej okoliczności pod uwagę.
Od lipca 2014 r. tylko niektórzy pacjenci byli przejmowani przez prywatne firmy, które dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu zaczęły zatrudniać pielęgniarki. Sytuacja chorych jest dramatyczna, przyzwyczaili się
bowiem do „swoich” pielęgniarek, rehabilitantów i opiekunów bardzo dobrze wypełniających swoje zadania,
do komfortu i spokoju.
W tej sytuacji dyrektor Caritasu Diecezji Gliwickiej skierował 21 lipca bieżącego roku kolejne pismo do
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, wskazując na zagrożenia dla siatki kościelnych placówek pielęgniarskiej opieki domowej pod nazwą Stacje Opieki Caritas. W udzielonej odpowiedzi z 1 sierpnia
bieżącego roku, przesłanej także Panu Ministrowi, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczak
odniósł się powierzchownie do przedstawionych problemów, pomijając bogate doświadczenie i długoletnią,
wzorową pracę w terenie pielęgniarek Caritasu. Odpowiedź ta dowodzi braku woli uruchomienia procesów
strukturalnych skierowanych na poprawę długoterminowej opieki zdrowotnej przyjaznej pacjentom.
Z wyrazami szacunku
Maria Pańczyk-Pozdziej
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Persona
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zgłoszonymi mi przez działającą na rzecz zwierząt organizację Viva problemami w dostępie
do informacji publicznych zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji.
Działająca na rzecz zwierząt organizacja Viva w ramach realizacji swoich zadań statutowych oraz w związku
z wypadkami podczas transportu turystów zaprzęgami konnymi na tatrzańskiej Włosiennicy i prowadzoną
kampanią na rzecz koni z Morskiego Oka próbowała uzyskać od Polskiego Związku Hodowców Koni informację z ewidencji koni, którą zgodnie z prawem związek zobligowany jest prowadzić. Niestety pomimo licznych
prób uzyskania informacji organizacja Viva otrzymywała odpowiedź odmowną, nie było także możliwości
uzyskania podstawy prawnej tejże odmowy. Ponadto Polski Związek Hodowców Koni nagminnie uchylał się
od udzielenia informacji o kryteriach podmiotowych, jakie muszą być spełnione, aby takie informacje uzyskać.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: jaka jest procedura uzyskania od
Polskiego Związku Hodowców Koni informacji z prowadzonej ewidencji, w szczególności informacji dotyczących padnięcia, ubicia w rzeźni oraz zmiany właścicieli poszczególnych koni?
Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie: czy informacje zawarte w prowadzonej przez Polski Związek
Hodowców Koni ewidencji stanowią informację publiczną?
Z poważaniem
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Persona
Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
Szanowny Panie Prezesie!
W związku z prośbą rodziców Kacpra P. o udzielenie przez mnie pomocy proszę o przekazanie informacji
dotyczących opisanej sprawy.
Kilkanaście miesięcy temu u Kacpra P. wykryto nowotwór kości. Po konsultacjach lekarze z Polski jako
jedyną metodę leczenia wskazali amputację kończyn. Z uwagi na bardzo młody wiek chłopca jego rodzice
zdecydowali się leczyć syna za granicą – klinika niemiecka podjęła się opieki medycznej w celu uratowania
nogi i wyleczenia pacjenta z nowotworu. W trakcie trwania leczenia ortopedycznego zostało włączone również
leczenie chemioterapeutyczne.
Z uwagi na to, że leczenie za granicą trzeba było podjąć szybko, rodzice Kacpra nie mieli możliwości złożenia
wniosku zgodnie z procedurą opisaną w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Zgodnie
z wyżej wymienionym rozporządzeniem wniosek powinien zostać złożony przed rozpoczęciem leczenia, a rodzice Kacpra P. złożyli wniosek tuż po rozpoczęciu leczenia.
W związku z przedstawioną sytuacją proszę o udzielenie informacji, czy w wyżej opisanym przypadku
istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą. Ponadto proszę o udzielenie informacji
dotyczącej procedury zwrotu kosztów chemioterapii w przypadku, gdy pacjent z powodu innego leczenia
zmuszony jest przebywać za granicą.
Z poważaniem
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone
przez senatora Mariana Poślednika
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) powinna zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i umocnić zaangażowanie przedsiębiorców, inwestorów niepublicznych i prosumentów w rozwój zielonej energii.
Tymczasem przedłożony projekt budzi wiele wątpliwości.
W projekcie ustawy o OZE jest mowa między innymi o tym, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może sprzedać niewykorzystaną
energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacjach. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
wyłączają działalność rolniczą z działalności gospodarczej, ale tylko na potrzeby tej jednej ustawy. W pozostałych przepisach działalność rolnicza, to znaczy na przykład prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego,
jest zaliczana do działalności gospodarczej. W związku z niejasnymi przepisami istnieje ryzyko, że osoby
prowadzące działalność rolniczą nie będą mogły być traktowane jako producenci.
Panie Ministrze, czy nie istnieje obawa, że w związku z różnymi przepisami rolnik, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, będzie różnie traktowany?
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone
przez senatora Bogusława Śmigielskiego
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W związku z alarmującymi sygnałami przekazywanymi przez pracowników i związek zawodowy maszynistów PKP w Jaworznie-Szczakowej, a dotyczącymi wstrzymania remontu stacji manewrowej w JaworznieSzczakowej, to jest wyłączania z eksploatacji kolejnych torów i rozjazdów, zwracam się do Pani Minister
z niniejszym oświadczeniem.
Na wstępie wskazać należy, iż centrala PKP Cargo przez wiele lat mieściła się w Jaworznie-Szczakowej. Był
to drugi pod względem rozsyłu i górki rozrządowej ośrodek w Polsce. W związku z przeniesieniem centrali
PKP do Tarnowskich Gór rozbudowana infrastruktura stacji kolejowej w Jaworznie-Szczakowej ulega stałej
degradacji.
Nie ma jasnego programu modernizacji węzła kolejowego w Jaworznie-Szczakowej, co doprowadza do
sytuacji, w której w krótkim czasie może dojść do jego likwidacji. Należy zwrócić uwagę na to, że duża część
pociągów z kopalń znajdujących się przy Jaworznie-Szczakowej jest wysyłana dwa razy dłuższą drogą na górkę
rozrządową do Tarnowskich Gór, a zatem musi pokonać wielokilometrową odległość, co generuje dodatkowe
koszty.
Wobec wskazanych okoliczności, jak również mając na uwadze dogodne położenie geograficzne węzła
kolejowego w Jaworznie-Szczakowej oraz jego ogromną rolę w aktualnej i przyszłej polityce transportowej,
zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem: jakie są zamierzenia Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju oraz spółek zależnych od PKP Cargo w stosunku do tak ważnego centrum kolejnictwa, jakim jest
węzeł kolejowy w Jaworznie-Szczakowej?
Z poważaniem
Bogusław Śmigielski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Bogusława Śmigielskiego
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (DzU z 2014 r., poz. 40)
w terminie dwunastu miesięcy od dnia jej wejścia w życie, to jest od 19 stycznia 2014 r., zarząd rodzinnego
ogrodu działkowego prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe powstałe z Polskiego Związku Działkowców
zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego
ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które
będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Zwołane zebranie działkowców we wskazanym powyżej terminie
może w drodze głosowania podjąć uchwałę o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia
ogrodowego powstałego z Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego,
które przejmie prowadzenie tego ogrodu. Uchwała o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego zawiera
ponadto postanowienie o przyjęciu statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia
ogrodowego. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego
statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele spełniają wymagania określone ustawą.
W ostatnim czasie docierają do mnie niepokojące informacje, że pomimo podjęcia wyżej wymienionych
uchwał o wyodrębnieniu rodzinnych ogrodów działkowych i spełnieniu wymagań nałożonych umową o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. komitety założycielskie nowych stowarzyszeń ogrodowych
mają problemy z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przyczyną tego jest przedłużające się
postępowanie rejestrowe, które spowodowane jest również składanymi przez Polski Związek Działkowców
bezpodstawnymi wnioskami o dopuszczenie do udziału w poszczególnych sprawach w charakterze uczestnika
postępowania. Nadto sądy rejestrowe często dopiero po upływie trzech miesięcy od złożenia wyżej wymienionego wniosku dokonują zwrotu z uwagi na zachodzące braki.
Wskazać w tym miejscu należy, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855) wniosek o zarejestrowaniu stowarzyszenia sąd rejestrowy
rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia
złożenia wniosku. Niezwłoczne rozpoznanie oznacza, że sąd rejestrowy winien od razu podjąć kroki zmierzające do wydania przewidzianego prawem postanowienia w sprawie wpisu do rejestru.
Wobec okoliczności, iż stowarzyszenia ogrodowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania ich do
Krajowego Rejestru Sądowego, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy istnieje możliwość skrócenia czasu rozpatrywania przez sądy rejestrowe wniosków o zarejestrowanie
stowarzyszeń ogrodowych w Krajowym Rejestrze Sądowym tak, aby następowało to niezwłocznie?
2. Czy ministerstwo może podjąć działania w zakresie ułatwienia komitetom założycielskim powołanych
stowarzyszeń ogrodowych rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego?
3. Czy ministerstwo może wprowadzić wytyczne, zgodnie z którymi Polski Związek Działkowców – niebędący uczestnikiem postępowania o rejestrację stowarzyszeń ogrodowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
– nie będzie uprawniony do zapoznawania się z aktami sprawy w toku postępowania rejestrowego?
Z poważaniem
Bogusław Śmigielski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,
Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego,
Marię Koc i Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Mocno zaskoczyły nas informacje prasowe dotyczące faktu, iż 15 września bieżącego roku przedsiębiorstwo budowlane FB Antczak uzyskało tytuł Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013. Jak mogliśmy przeczytać
w relacji prasowej: „Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania jest przyznawany na podstawie wyników finansowych
podawanych przez przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc opiera się na wiarygodnych informacjach. Wyróżnienie jest przyznawane firmom dynamicznym i efektywnym, czyli takim, które w jednym
roku jednocześnie uzyskały tytuł «Gepard Biznesu» i «Efektywna Firma» na podstawie kilkuletnich wyników
finansowych”. Niestety do nas docierają inne relacje – fakt, nie prasowe, ale bezpośrednie – od pracowników
tejże firmy, to znaczy takie, iż zalega ona z wypłatami wynagrodzeń pracowniczych jeszcze za rok 2012. Może
z tego biorą się takie świetne, zasługujące na nagrody wyniki finansowe w 2013 r.?
Prosimy zatem o zbadanie, w jaki sposób firma, która jest laureatem tylu nagród i wyróżnień – między
innymi Mister Budownictwa, Złota Kielnia z Różą oraz certyfikatów Solidnej Firmy, Przedsiębiorstwa Fair
Play, Certyfikatu Dewelopera – może zalegać z płatnościami wobec pracowników?!
Prosimy o pochylenie się nad bardzo istotnym problem niekoniecznie zasłużonych nagród, których patronami
niejednokrotnie są resorty, przez co powstaje niepokojący trend kreowania błędnego wizerunku firmy wobec
konsumentów (nabywców), a także o rozważenie sposobu rozwiązania tej sytuacji trudnej dla wielu rodzin.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie się sprawą i przesłanie wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego,
Bohdana Paszkowskiego i Andrzeja Pająka
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, do
prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do wojewody podlaskiego Macieja Żywno
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie
Wojewodo!
Uzyskaliśmy od wyborców informacje – potwierdzają je dokumenty – że nastąpiła zmiana przebiegu linii
energetycznej wysokiego napięcia budowanej przez obszar gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim.
Zamiast planowanego wcześniej krótszego przebiegu na długości około 7 km przyjęto nowy wariant, według
którego długość tej linii w obrębie gminy Bakałarzewo ma wynieść około 17 km. Ten drugi wariant wywołuje
protesty bardzo dużej grupy mieszkańców gminy, którzy ponoszą kwestię strat związanych z nowym przebiegiem linii.
Zgłaszane są podejrzenia – nie wiemy czy słuszne, prosimy o ich sprawdzenie – że zmiana przebiegu tej linii
została przeprowadzona w interesie wąskiej grupy właścicieli nieruchomości leżących w obszarze pierwotnie
planowanej linii, którzy z uwagi na przebieg linii nabyli te nieruchomości tanio, a następnie wielokrotnie zyskali na wzroście ich wartości, gdy przebieg linii został zmieniony. Istnieje przypuszczenie, że właścicielami
niektórych działek w obszarze pierwotnie planowanego przebiegu są osoby pełniące ważne funkcje publiczne
i to w ich interesie jest zmiana przebiegu linii.
Zwracamy się do ministra gospodarki i do wojewody podlaskiego o wnikliwe wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie nas o następujących kwestiach.
1. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana planowanego przebiegu wspomnianej linii? Jeśli tak, to z jakich powodów?
2. Jakie są koszty tej zmiany?
3. Dlaczego wybrano wariant znacznie dłuższy zamiast krótszego?
4. Czy były w tej sprawie przeprowadzone stosowne konsultacje społeczne?
5. Czy były w tej sprawie protesty społeczne, skargi, a jeśli tak, to jak zostały załatwione?
Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do prokuratora generalnego zwracamy się o podjęcie właściwych
czynności kontrolnych odnośnie do realizacji wspomnianej linii energetycznej, istnieje bowiem obawa, że za
zmianami przebiegu linii energetycznych mogą kryć się zjawiska korupcyjne, zmiany te mogą być dokonywane
niekoniecznie w interesie publicznym, lecz w interesie prywatnym właścicieli nieruchomości.
Nadmieniamy, że jest to druga znana nam podobna historia dotycząca zmiany przebiegu linii energetycznej;
wcześniej podobna zmiana dotyczyła gminy Lelis w województwie mazowieckim.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bohdan Paszkowski
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Macieja Klimę, Waldemara Kraskę, Roberta Mamątowa,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Marię Koc, Bogdana Pęka,
Jana Marię Jackowskiego, Przemysława Błaszczyka i Zdzisława Pupę
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi niepokojącymi informacjami odnośnie do zasad i trybu uruchomienia i wypłacania
rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem uprzejmie prosimy o informację, kiedy
i w jaki sposób rząd polski wnosił o uruchomienie rezerwy wynikającej z art. 25 rozporządzenia PE i Rady (UE).
Z góry dziękujemy za przesłanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bohdan Paszkowski
Maciej Klima
Waldemar Kraska
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Maria Koc
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Przemysław Błaszczyk
Zdzisław Pupa
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka,
Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc,
Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupę i Bohdana Paszkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy skargę obywatela RP Macieja J. zamieszkałego w Lublinie, który opisał zdarzenie mające
miejsce 5 lipca 2014 r. we Francji na autostradzie A48 w pobliżu miasta Chambery. Ze szczegółowego opisu
zdarzenia – opis ten prześlemy Panu Ministrowi odrębnym pismem – wynika, że pan Maciej J. i jego żona
Katarzyna, przebywający we Francji w podróży poślubnej, zostali bez powodu brutalnie potraktowani przez
policję francuską i pobici przez nią, o czym świadczą stwierdzone w zaświadczeniu lekarskim obrażenia ciała.
Uważamy, że sprawa ta powinna być wyjaśniona przez polskie władze konsularne, dlatego zwracamy się
o to do Pana Ministra.
W świetle konstytucji obywatele polscy przebywający za granicą korzystają z opieki państwa polskiego
i państwo powinno troszczyć się o to, aby nie byli ofiarami brutalnego traktowania ze strony organów władzy
innych państw. Liczymy, że Pan Minister zażąda odpowiednich wyjaśnień i przedstawi swoje stanowisko w tej
sprawie.
Dokumenty odnoszące się do tej sprawy przekażemy w odrębnej korespondencji.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
Zdzisław Pupa
Bohdan Paszkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości
Cezarego Grabarczyka, do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka, do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera, do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomira Wlazło,
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny
Panie Prezesie! Szanowna Pani Rzecznik!
Pan Mirosław K., zamieszkały w B. w gminie Rawa Mazowiecka, zwrócił się z prośbą o interwencję i pomoc w wyjaśnieniu jego sprawy.
W sprawie pana K. Sąd Rejonowy w Skierniewicach (…) wydał postanowienie, w którym uwzględnił
wniosek skazanego i odroczył wykonanie kary dwóch lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 maja 2012 r. (…). Postanowienie sądu jest jak najbardziej zasadne
– najważniejszym argumentem przesądzającym o jego zasadności jest konieczność łożenia przez skazanego na
utrzymanie żony i małoletnich dzieci, a także czynienie przez niego starań sprowadzających się do opieki nad
nimi i zapewnienia im godziwych warunków rozwojowo-bytowych. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu sąd,
„dobro prawne w postaci zachowania niezachwianego rozwoju osobowego dzieci skazanego jest istotniejsze
niż hołdowanie zasadzie bezwzględnie szybkiego wykonania orzeczenia kary”.
Nasuwa się zatem zasadne pytanie, dlaczego Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej (…) wydał w dniu
17 stycznia 2013 r. postanowienie z wniosku kuratora w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia
wolności, skoro, jak wynika z dokumentów dostarczonych przez pana K., spłacił on należną kwotę, do której
zapłaty został zobowiązany (…). Dlaczego rodzina pana K. została narażona na niepotrzebny stres i zagrożenie
ekonomiczne?
Z góry dziękujemy za zainteresowanie się sprawą i przesłanie wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka,
Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości
Cezarego Grabarczyka oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowni Panowie! Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbadanie celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy
Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S.
z oskarżenia prywatnego Jana G. (…) o przestępstwo zniesławienia.
W niniejszym oświadczeniu nie zamierzamy odnosić się do kwestii merytorycznych zawartych w akcie
oskarżenia ani dywagować na temat winy oskarżonego bądź jej braku, gdyż owa materia będzie przedmiotem
rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd. Niemniej jednak nawet pobieżna analiza dokumentacji zgromadzonej
w przedmiotowej sprawie oraz informacji uzyskanych od oskarżonego może wzbudzać pewne wątpliwości.
1. Pragniemy w tym miejscu wskazać na postanowienie z dnia 1 sierpnia 2014 r. wydane przez SSR Artura
Łukawskiego, dotyczące zatrzymania komputerów należących do oskarżonego. Niełatwo jest bowiem stwierdzić, jakiego rodzaju dowodów miałaby dostarczyć organowi zawartość owych komputerów, skoro Krzysztof
S. miał pomawiać Jana G. w formie prywatnych wiadomości przesyłanych za pomocą środków masowego
komunikowania się. W naszej opinii jest oczywiste, że zawartość poczty elektronicznej jest czymś zupełnie
innym aniżeli treści zawarte w folderach komputerowych. Co więcej, oskarżony wykonuje zawód dziennikarza, niewykluczone jest zatem, że zatrzymane komputery zawierały treści bezpośrednio związane z tajemnicą
zawodową (o czym zapewne oskarżony poinformował funkcjonariuszy wykonujących postanowienie sądu),
których ujawnienie bądź nieodpowiednie przechowywanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu i naruszyć chronione prawem interesy wielu osób, w tym również informatorów.
2. Prosimy jednocześnie o zbadanie uzyskanych informacji, jakoby sędzia prowadzący posiedzenie pojednawcze w sposób ostentacyjny i arogancki wyrażał swoją dezaprobatę wobec przybyłej na salę publiczności
oraz skierował do oskarżonego sugestię, iż winien wiedzieć, które miejsce ma zająć, ponieważ często bywa
w sądzie. Z punktu widzenia etyki wykonywania zawodu sędziego tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne i godne potępienia. Posiadamy także informacje, że zajęte komputery zostały zwrócone właścicielowi
natychmiast po tym, jak o zajęciu poinformował lokalne media oraz niektórych posłów, zwracając się do nich
z prośbą o interwencję.
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
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