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65  

 dniach 19 i 20 listopada 

1. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

2. Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

3. Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4. Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla 
Odry – 2006”.

5. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 
ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

8. Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bel-
gii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom po-
datkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i ma-
jątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu 
dnia 14 kwietnia 2014 r.

9. Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 
października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków 
gromadzonych przez ich członków.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Komisja Nadzoru Finansowego  ‒ przewodniczący Andrzej Jakubiak 
 ‒ zastępca przewodniczącego Wojciech Kwaśniak

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  ‒ sekretarz stanu Stanisław Huskowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ sekretarz stanu Tadeusz Sławecki

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu Janusz Cichoń

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  ‒ podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk 

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Wojciech Hajduk

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Cezary Rzemek  
 ‒ podsekretarz stanu Piotr Warczyński





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan 
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiń-
ski, Maria Pańczyk-Pozdziej i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram sześćdziesiąte piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pa-
nią senator Annę Aksamit oraz senatora Marka 
Martynowskiego. Listę mówców prowadzić będzie 
pan senator Marek Martynowski.

Senatorowie sekretarze zajęli miejsca przy stole 
prezydialnym.

Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym dziewią-
tym posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o grach hazardowych, do ustawy o zmia-
nie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczenia morza 
przez statki oraz niektórych innych ustaw, do usta-
wy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Ponadto Sejm na tym samym 
posiedzeniu przyjął większość poprawek Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz 
ustawy o radcach prawnych, do ustawy o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
sześćdziesiątego trzeciego posiedzenia stwierdzam, 
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-
stał wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania do-
tychczasowego punktu pierwszego projektu porządku 
obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie go przed dotychczasowym punktem 
piątym, dotyczącym ratyfikacji Protokołu między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Jeśli 
nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przedstawioną propozycję przyjęła.

Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Ponadto proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” 
– i rozpatrzenie go po dotychczasowym punkcie 
czwartym przedstawionego porządku obrad, to zna-
czy po ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie 
ewidencji producentów i gospodarstw rolnych; usta-
wa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym – i rozpatrzenie go po punkcie dotyczą-
cym „Programu dla Odry – 2006”; ustawa o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go po punkcie do-
tyczącym Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Informuję, że senator Grzegorz Bierecki w dniu 
4 listopada 2014 r. zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu 
Senatu zgłosił wniosek o rozszerzenie punktu szóstego 
porządku obrad o „Informację Prezesa Zarządu Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Pana 
Rafała Matusiaka na temat sytuacji spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie 
ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy 
o Spółdzielczych Kasach Oszczędności-Kredytowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeń-
stwa środków gromadzonych przez ich członków oraz 
kolejnych rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości”. Nie uwzględniłem 
tego wniosku. Dotychczasowa praktyka była taka, że 
informacje tego rodzaju na forum Senatu prezentowali 
przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych funkcji państwa w wymia-
rze powszechnym. Warunku tego nie spełniają podmioty 
prywatne, banki, przedsiębiorcy, a także poszczególne 
kasy będące spółdzielniami, jak również Kasa Krajowa 
stanowiąca spółdzielnię osób prawnych, które prowadzą 
działalność gospodarczą w interesie członków.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek?

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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 Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Na 75 głosujących senatorów 24 było za, 49 – prze-
ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)

Wniosek został odrzucony.
Informuję, że senator Maciej Klima w dniu 

20 października 2014 r. zgodnie z art. 34 ust. 3 
Regulaminu Senatu zgłosił wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o punkt: informacja o realizacji opra-
cowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Narodowego Programu Antyterrorystycznego na 
lata 2014–2019.

Marszałek Senatu nie uwzględnił zgłoszonego 
wniosku, ponieważ cały czas trwają rządowe prace 
nad przygotowaniem stosownego dokumentu.

Czy pan senator Klima podtrzymuje swój wnio-
sek?

(Głos z sali: Nie ma pana senatora.)
Pana senatora Klimy nie ma. Można powiedzieć, 

że pan senator nie podtrzymuje swojego wniosku.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę zgłoszeń.

(Głos z sali: Jest zgłoszenie.)
Jest? To przepraszam.
Pan senator Czelej, proszę.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgłaszam wniosek o skreślenie z porządku obrad 

punktu dotyczącego informacji przewodniczącego 
KNF i przeniesienie tego punktu na posiedzenie ko-
misji, tak aby na posiedzeniu komisji Wysoka Izba 
i wszyscy, którzy tym tematem są zainteresowani, 
mogli wysłuchać zarówno informacji przewodniczą-
cego KNF, jak i informacji prezesa Zarządu Krajowej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Zgłasza pan wniosek o skreślenie punktu doty-
czącego informacji przewodniczącego KNF. To jest 
punkt dziewiąty…

(Senator Grzegorz Czelej: Tak.)
(Głos z sali: Nie. To jest punkt szósty.)
Jaki szósty?
(Głos z sali: W dotychczasowym…)
Punkt szósty… Dobrze.
(Senator Grzegorz Czelej: Tak. To jest informacja 

przewodniczącego KNF na temat…)
Tak jest, jasne.
Pan senator Rulewski się zgłaszał?
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale nie w tej sprawie.)
Nie w tej sprawie.
A pan senator Rocki w tej sprawie?
(Senator Marek Rocki: W tej.)
To proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku!
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa jest instytucją powołaną z mocy ustawy, 
więc ma szczególny charakter, i w ustawie o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
jest traktowana jako współnadzorca. Pozwoliłem 
sobie złożyć ten wniosek po to, aby wysłuchać opinii 
dwóch podmiotów, obu podmiotów nadzorujących 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
wiedząc o tym, że ich opinie różnią się w istotnych 
kwestiach. Żeby Senat był właściwie poinformowa-
ny, należy wysłuchać dwóch stron. Szczególna rola 
Kasy Krajowej… Kasa Krajowa nie jest przedsię-
biorcą, który prowadzi wyłącznie działalność go-
spodarczą, jest organizacją, która pełni szczególną 
rolę w tym systemie, jak powiedziałem, powołaną 
z mocy ustawy i wykonującą funkcje publiczne, nad-
zorcze zlecone w ustawie o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych. Dlatego wydaje mi 
się, że pan marszałek pozostawał w błędzie, od-
dalając mój wniosek, nie przychylając się do mo-
jego wniosku. No, jest tutaj szczególna sytuacja. 
Rzeczywiście w systemie polskiego prawa nie ist-
nieje chyba inny taki podmiot jak Kasa Krajowa, nie 
zdarza się, żeby funkcje nadzorcze, kontrolne wyko-
nywane były przez organizację, która nie jest insty-
tucją państwową, niemniej jednak Kasa Krajowa jest 
przecież obowiązkowym zrzeszeniem, powołanym 
na podstawie ustawy i wykonującym funkcje zle-
cone przez państwo. Tak więc po to, żeby Senat nie 
został wprowadzony w błąd, a szczególnie opinia 
publiczna, która z uwagą będzie się przysłuchiwać 
tej debacie, należy umożliwić zabranie głosu przez 
przedstawiciela sektora, który przecież zrzesza… 
obsługuje niemal trzy miliony gospodarstw domo-
wych w Polsce. Tak więc podtrzymuję swój wniosek, 
Panie Marszałku. Mam nadzieję, że po tych wy-
jaśnieniach nastąpi zmiana pańskiego stanowiska.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Ponieważ pan podtrzymuje swój wniosek, przy-
stępujemy do głosowania nad tym wnioskiem.

Kto jest za?
(Głos z sali: Za wnioskiem czy za…)
Kto jest za rozszerzeniem treści tego punktu, czy-

li za wnioskiem pana senatora Biereckiego? Proszę 
nacisnąć przycisk „za”…

(Głos z sali: Nie działa.)
…i podnieść rękę. Działa, proszę państwa. Proszę 

głosować.
(Rozmowy na sali)
Proszę głosować.
Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Zgłaszają się pan senator Jackowski, pan senator 
Pęk i pan senator Czelej, ale proszę, Panowie, bez 
przemówień. Tak.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja chciałbym powiedzieć, że już przed wyborami 
było wiadomo, że będą problemy z liczeniem głosów, 
więc pan senator Rulewski rzeczywiście mógł dziesięć 
dni wcześniej to założyć i złożyć taki wniosek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Pęk popiera wniosek czy jest mu prze-
ciwny?

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku, mamy do czynienia z bardzo 
poważnym kryzysem państwa. (Wesołość na sali) To 
nie są żarty. Panowie, jeżeli dla was to jest śmieszne, 
to ja wam gratuluję. Mówi to przedstawiciel formacji, 
która wygrała te wybory. Myślę, że ten termin dzie-
sięciodniowy… Pan powinien mocą swojego urzędu 
i ze względu na powagę tego urzędu uznać tę sytu-
ację za nadzwyczajną. To jest rzecz bez precedensu 
w nowożytnej historii Polski i Senat powinien mieć 
informacje z pierwszej ręki.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, Państwo Senatorowie, ja do-
ceniam powagę sytuacji, ale nie mamy wyników 
wyborów. Nie mamy wyników wyborów i musimy 
na wyniki wyborów poczekać. W związku z tym, 
że jest…

Pan senator nie wycofuje tego wniosku?

Senator Jan Rulewski:

Ja nie pytałem o wyniki, tylko o to, czy jest 
gwarancja, że wybory zostały przeprowadzone we 
właściwym czasie i rzetelnie. Jeśli nie, to nie będzie 
wyników. Dlatego…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
nie dopuszczam w tej chwili dyskusji. Czy pan pod-
trzymuje ten wniosek?)

Tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Jest sprzeciw senatora Borowskiego. Ja też jestem 

przeciwny.

Senator Marek Rocki:

Zgłaszam sprzeciw. Ten punkt został przyjęty do 
porządku obrad przez Konwent Seniorów parę tygodni 
temu, w związku z czym jesteśmy do niego przygo-
towani. Wydaje mi się, że to jest wystarczające uza-
sadnienie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziękuję.
Zarządzam głosowanie nad wnioskiem pana se-

natora Czeleja.
Kto jest za zdjęciem tego punktu, czyli za wnio-

skiem senatora Czeleja? Proszę nacisnąć przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał? Przycisk „wstrzymuję się”.
Proszę o wyniki.
Na 75 głosujących senatorów 23 było za, 52 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 2)
Wniosek nie został uwzględniony.
Pan senator Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zgłaszam wniosek o rozszerzenie porząd-

ku tego posiedzenia Senatu o punkt: informacja 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 
w sprawie gwarancji przeprowadzenia rzetelnych 
i terminowych wyborów do samorządu terytorial-
nego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ale w jakim trybie? Pan ma ten 
tryb opisany w art. 34, na dziesięć dni wcześniej musi 
pan zgłosić taki wniosek.

(Senator Jan Rulewski: Nie mogłem tego zrobić 
dziesięć dni temu, Panie Marszałku, ponieważ nikt 
nie przewidywał takiej sytuacji.)

Panie Senatorze, nie wiemy, jaki był rezultat, nie 
mamy wyników. Ale pana wniosek oczywiście pod-
dam pod głosowanie.

Czy jest jakiś głos przeciwny?
(Senator Marek Borowski: Jest.)
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Ja oczywiście rozumiem intencje i nawet sam 
chciałbym się tego wszystkiego dowiedzieć, ale pro-
ponowałbym nie odrywać teraz komisji od liczenia. 
(Wesołość na sali)
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Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(marszałek B. Borusewicz) Ustawa ta rozpatrywana była przez komisję w dniu 
4 listopada 2014 r. jako projekt poselski, uchwalony 
przez Sejm na siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu 
w dniu 23 października 2014 r.

Celem omawianej ustawy jest wzmocnienie ochro-
ny zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
poprzez ograniczenie dostępu na terenie jednostek, 
w których przebywają dzieci, do środków spożywczych 
zawierających składniki niezalecane dla dzieci. Mówiąc 
wprost, w szkołach, przedszkolach, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych nie powinny być dostępne 
produkty, które szkodzą dzieciom, powodują otyłość 
i wzmacniają złe nawyki żywieniowe. Niestety to, że 
dotychczas łatwo dostępne były na przykład słodycze 
czy inne niezdrowe produkty, przyczyniło się między 
innymi do tego, że zaczynamy się w Polsce borykać 
z plagą otyłości wśród dzieci, dzieci mają też inne pro-
blemy zdrowotne wywołane złą dietą, której sprzyja 
łatwy dostęp do niezdrowych produktów w szkołach.

Ponadto ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia przewiduje wprowadze-
nie dodatkowych ograniczeń dotyczących sprzedaży, 
reklamy, udostępniania produktów i promocji środ-
ków spożywczych na terenie jednostek przedszkol-
nych, szkolnych i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. W placówkach oświatowych będą mogły być 
sprzedawane tylko te grupy produktów, te grupy 
środków spożywczych, które będą spełniały wy-
magania określone w rozporządzeniu ministra zdro-
wia. W rozporządzeniu zostaną również określone 
wymagania w stosunku do żywienia zbiorowego 
prowadzonego w placówkach oświatowych. Ustawa 
daje także dyrektorowi szkoły możliwość określenia, 
we współpracy z radą rodziców, szczegółowej listy 
produktów dopuszczonych do sprzedaży lub poda-
wania do spożycia w ramach żywienia zbiorowego, 
oczywiście spośród produktów spełniających wyma-
gania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ustawa przewiduje sankcje za naruszenie przepi-
sów tej ustawy. Sankcje polegają na możliwości roz-
wiązania umowy z podmiotem prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą na terenie placówki oświatowej 
w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot będzie 
łamał przepisy tej ustawy. Ustawa wprowadza też 
sankcje finansowe za nieprzestrzeganie przepisów 
tej ustawy. Sankcje finansowe będzie można zasto-
sować w sytuacji, kiedy niezdrowe produkty będą 
sprzedawane, będzie prowadzona ich reklama lub 
promocja albo te produkty bądź grupy produktów 
będą stosowane w żywieniu zbiorowym.

Jednym słowem, komisja bardzo szczegółowo 
zapoznała się z tą ustawą i zaakceptowała cele, jakie 
stawia się realizatorom tych przepisów, uznając, że 
dostajemy dodatkowe narzędzia do tego, żeby w pla-
cówkach oświatowych dzieci mogły być prawidłowo 
żywione.

W związku z tym poddam ten wniosek pod gło-
sowanie.

Kto jest za wnioskiem senatora Rulewskiego? 
Proszę nacisnąć przycisk „za”.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 75 głosujących 25 głosowało za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
(Wesołość na sali)
Wniosek nie został uwzględniony.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad sześćdziesiątego piątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Jeszcze chwila, zanim wyjdziecie, podam pań-
stwu parę informacji. Informuję, że dziś o godzi-
nie 12.00 zostanie zarządzona półgodzinna przerwa 
w związku z uroczystością przekazania Senatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń wicemarszał-
ka Zbigniewa Romaszewskiego. Następnie o godzi-
nie 14.00 zostanie zarządzona kolejna półgodzinna 
przerwa na otwarcie wystawy „Śląscy Teksańczycy 
wczoraj i dziś”.

Ponadto pragnę poinformować, że do pracy nad 
punktem dotyczącym systemu ubezpieczeń społecz-
nych przystąpimy dziś nie wcześniej niż o godzi-
nie 16.00.

Informuję także, że jutro obrady rozpoczniemy 
o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu: informacja 
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościo-
wo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 
10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpie-
czeństwa środków gromadzonych przez ich członków.

Głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, czyli zapewne w dniu jutrzejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 748, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 748 A i 748 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią se-
nator Helenę Hatkę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Helena Hatka:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Zdrowia sprawozdanie z prac komisji nad ustawą 
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia.
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(senator sprawozdawca H. Hatka) podmioty, które prowadzą dotychczas działalność go-
spodarczą, powinny mieć czas na dostosowanie swojego 
działania do nowych przepisów, jest, jak myślę, nietra-
fiony, ponieważ, co chciałabym podkreślić, jest wiele 
miesięcy na to, żeby wdrożyć tę ustawę w sposób, że 
tak powiem, konkretny i bez jakichkolwiek problemów 
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
Stąd wynika propozycja poprawki, zmiany polegającej na 
skreśleniu artykułu, który dawał specjalne vacatio legis 
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
i serwujących niezdrową żywność.

Wysoki Senacie! W imieniu Komisji Zdrowia, ale 
też posłów, którzy pracowali wcześniej nad tą ustawą, 
chciałabym poprosić Wysoki Senat o przyjęcie tej 
ustawy z poprawkami, które zostały przygotowane 
przez Komisję Zdrowia.

Jest to pierwszy, mały krok w kierunku uporząd-
kowania sposobu żywienia dzieci w naszym kraju 
i pierwszy, mały krok do tego, żebyśmy zatrzymali 
plagę – podkreślam: plagę – czyli zagrożenie, które 
się pojawia, jest widoczne, związane z nadmierną 
otyłością dzieci i młodzieży. Oczywiście mamy świa-
domość, że wiele zależy od tego, jak ta ustawa będzie 
wdrażana, jakie rozporządzenie zostanie przygotowa-
ne przez ministra zdrowia, jaka będzie akceptacja ze 
strony dyrektorów szkół i jak ustawa zostanie nagło-
śniona. Uważamy jednak, że propozycja tej ustawy 
jest dobra. Proszę więc Wysoki Senat o przyjęcie pro-
jektu uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Ryszarda 
Bonisławskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Bonisławski:

4 listopada 2014 r. połączone komisje, czyli Komisja 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, spotkały się, 
aby omówić, przedyskutować i w końcu podjąć uchwałę 
dotyczącą zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia. Ponieważ koleżanka w sposób logicz-
ny i jasny omówiła ten temat, powiem tylko, że u nas 
w podobny sposób sprawa była dyskutowana, i to dosyć 
długo. Wszystkie wątpliwości w zapytaniach zostały 
rozwiane przez pracowników ministerstw, którzy gościli 
na naszym spotkaniu. Tak że mamy te same wnioski. 

Wobec tego proszę, żeby Wysoki Senat raczył 
uchwalić załączony projekt ustawy, przedstawiony 
w druku nr 748 B.

Komisja, pracując nad ustawą, wprowadziła po-
prawki, które mają charakter porządkujący lub do-
precyzowujący. Jeżeli chodzi o poprawki pierwszą, 
drugą i trzecią, to kierując się ekonomiką języka 
prawnego, proponujemy wprowadzenie do ustawy 
skrótu „jednostki systemu oświaty” dla oznaczenia 
określenia złożonego… Dotychczas stosowano okre-
ślenie „przedszkole, inne formy wychowania przed-
szkolnego oraz szkoły, z wyłączeniem szkół dla do-
rosłych, a także placówki systemu oświaty, o których 
mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty”. Dokonaliśmy zmiany 
tych przepisów, które posługiwały się określeniem 
zbiorowymi, i wprowadziliśmy jedno określenie.

Poprawka czwarta usuwa potencjalne wątpliwo-
ści, które w przyszłości mogą pojawić się w wyniku 
literalnej interpretacji słowa „podawać”. Słowo takie 
było stosowane w tej ustawie, a literalna interpretacja 
przepisów może wywołać… Potencjalnie kary mogą 
być nałożone na osoby podające niezdrowy produkt 
żywnościowy, na przykład na kelnerów czy inne oso-
by, które fizycznie to robią, a przecież intencją usta-
wodawcy było to, aby sankcje dotyczyły podmiotów 
nieuczciwie prowadzących działalność gospodarczą, 
takich, które poprzez swoją działalność po prostu 
zatruwają dzieci. To dlatego zastosowaliśmy nowy 
termin, użyliśmy tu wyrazu „stosować”. Jest to szer-
szy termin, który pozwala jednoznacznie stosować tę 
ustawę, co jest szczególnie ważne w sytuacji… Gdy 
mamy do czynienia z koniecznością ukarania, to musi 
być jasność w zakresie stosowania przepisów.

Poprawka piąta ma charakter doprecyzowujący, więc 
nie będę się na niej skupiała, za to chciałabym skupić się 
na poprawce szóstej i wyjaśnić państwu intencje komisji: 
rzecz dotyczy okresu vacatio legis. Sejm przyjął, że dla 
podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą do 
dnia 31 sierpnia 2015 r., zastosowana będzie specjalna 
formuła, czyli że podmioty te nie będą musiały stosować 
dosyć restrykcyjnych przepisów tej ustawy do 1 grud-
nia 2015 r. Jak państwo widzicie… Na pewno czytając 
przepisy tej ustawy, zauważyliście państwo, że wejdzie 
ona w życie 1 września 2015 r., a więc okres jej wdraża-
nia jest stosunkowo długi. Komisja uznała, że byłoby to 
działanie wysoce ryzykowne i właściwie stałoby trochę 
w sprzeczności z celami tej ustawy, gdyby podmiotom, 
które dotychczas przyczyniały się do zatruwania dzieci, 
dać specjalne terminy. Nawet przesuwając dostęp do nie-
zdrowej żywności tak długo, czyli do 1 grudnia 2015 r… 
Przecież można wyobrazić sobie taką sytuację, że w szko-
le na korytarzu będą obok siebie stały dwa automaty: taki, 
z którego dziecko będzie mogło kupić niezdrowy batonik 
czy inną niezdrową żywność, a obok niego automat ze 
zdrową żywnością. Przecież łatwo przewidzieć, że dzieci 
będą korzystały z niezdrowej żywności. Argument, że 
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to terminem wiąże się zagrożenie dla osób, które do-
tychczas stanowiły obsługę sklepików czy były ser-
wisantami automatów, nie jest zbyt krótki? Zdaniem 
wspomnianych osób – myślę, że wyraziły one to na 
posiedzeniu komisji, jeśli tam były – ten termin jest 
zbyt krótki, gdyż nie zdążą one upłynnić kilku tysięcy 
automatów, które obecnie działają, bo po prostu nie 
będzie na nie zapotrzebowania. Chciałbym, żeby pani 
przewodnicząca nie nazywała osób, o których mowa, 
trucicielami. I dodam – to już ostatnie zdanie – że ja 
jestem zadeklarowanym zwolennikiem tego, żeby 
państwo ingerowało, żeby ustawodawca ingerował 
w dietę dzieci. Tylko żeby globalne media, które żyją 
z… Żeby one nie przeszkadzały we wprowadzaniu 
wspomnianych zmian.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pani senator sprawozdawca.

Senator Helena Hatka:

Odpowiem najpierw na pytanie pana senatora 
Jackowskiego. Ja sobie wyobrażam, że będą orga-
nizowane przetargi, bo przecież mówimy tu jed-
nak o instytucji publicznej. Mechanizm wyłaniania 
podmiotów się nie zmieni. Mechanizm będzie ten 
sam, tylko asortyment oferowany przez wspomnia-
ne podmioty będzie podlegał specjalnemu rygorowi. 
Pierwszy rygor, który narzuci minister zdrowia… 
Podkreślam, że dyrektorzy szkół i rada pedagogiczna 
będą musieli podporządkować się zasadom, które 
określi minister zdrowia. Wydaje mi się, że w takiej 
sytuacji naprawdę dużo trudniej będzie dogadywać 
się, że tak powiem, na boku, żeby wynegocjować 
dla dobra szkoły jeszcze coś innego. Bo przestrzeń, 
o której mówimy, jest szczegółowo uregulowana prze-
pisami prawa. Dotychczas nie było żadnych reguł 
związanych z tym, co się oferuje w szkołach. Jest 
też, podkreślam, kwestia stołówek. W stołówkach 
szkolnych dzieci jadały różne rzeczy. A te nieszczęsne 
automaty z dostępem do coca-coli czy batoników to 
już w ogóle… Ja przedstawiam teraz osobisty osąd 
sytuacji. To był skandal, że one były. Mówię o swoich 
domniemaniach wynikających z mechanizmu, który 
jest w ustawie.

Teraz jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Rulewskiego, o obchodzenie zakazu… Przecież 
omawiana tu ustawa będzie dotyczyć wszystkich 
jednostek oświatowych. A pan mówi o sklepikach, 
sklepach, które są na zewnątrz. Żyjemy przecież 
w wolnym kraju. Jeżeli nie ma zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, to nie możemy nikomu po-
wiedzieć, tak jak to ma miejsce w przypadku ustawy 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która, notabene, 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców. Czy ktoś z państwa chciałby 
zadać takie pytanie?

Pan senator Jackowski i pan senator Rulewski.
Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, tak myślę, do pani senator Hatki. 

Mianowicie czy komisja, rozważając ten projekt usta-
wy, moim zdaniem bardzo potrzebny, zastanawiała 
się, czy art. 52c ust. 3 i 4, który przewiduje ponadto 
możliwość ustalenia przez dyrektora lub kierownika 
placówki oświatowej w porozumieniu z radą rodzi-
ców szczegółowej listy produktów dopuszczonych do 
sprzedaży, nie może być elementem jakiegoś przetar-
gu o charakterze, nazwijmy to tak – nie chcę używać 
jakiegoś mocnego słowa – nacisku albo mówienia 
„ufundujemy nowe okna do szkoły, jeżeli ten produkt 
będzie” itd., ogólnie tego typu działań? Czy w związ-
ku z tą uznaniowością nie może zaistnieć po prostu 
taki element? Słyszeliśmy przecież na przykład, że 
kiedy było wiele podręczników szkolnych, działy się 
różne cuda i producenci takich podręczników w różny 
sposób próbowali wpływać na dyrektorów placówek 
oświatowych. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam trzy pytania do pani przewodniczącej Hatki, 

jako że bardzo wyraziście wypowiedziała się ona 
o omawianej tu ustawie.

Pytanie pierwsze. Czy na posiedzeniu komisji 
rozważano możliwość obchodzenia omawianego tu 
zakazu szkolnego w ten sposób, że dzieci będą ko-
rzystać z sąsiednich sklepików, których jest u nas 
multum, zwłaszcza w miastach?

Pytanie drugie. Czy na posiedzeniu komisji roz-
ważano żądanie, oczekiwanie na odpowiedź – wpraw-
dzie może dość daleko idące – w kwestii rozszerzenia, 
podjęcia jakiejś akcji globalnej, w skali Polski, a my-
ślę, że nawet świata, bo to świat podjął walkę o wła-
ściwą dietę dla maluczkich, dla dzieci i młodzieży?

I wreszcie pytanie trzecie, dotyczące kwestii, 
o której pani przewodnicząca już zaczęła mówić. Czy 
termin do września na wdrożenie ustawy, z którym 
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(senator H. Hatka) Senator Kazimierz Wiatr:

Pani senator użyła tutaj chyba nie do końca wła-
ściwego określenia, że będą przetargi na te kioski. 
Wiemy, że przetargi wiążą się z wydawaniem środ-
ków publicznych, a udostępnianie powierzchni na 
kioski nie ma takich znamion. Tak że raczej możemy 
tutaj mówić o jakimś konkursie. Przetargi raczej nie 
mają tu zastosowania.

Senator Helena Hatka:

Oczywiście powiedziałam potocznie… 
Precyzyjnie rzecz ujmując i stosując ustawę o za-
mówieniach publicznych, udostępnianie części po-
wierzchni szkoły nie wymaga tak wielkiego przetar-
gu, zgadzam się z panem senatorem…

(Senator Kazimierz Wiatr: Tutaj przetarg w ogóle 
jest niemożliwy. Przecież to jest bez sensu.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam…)
Ale, Panie Senatorze, chodzi o to, żeby w spo-

sób publiczny, a nie na zasadzie, powiedzmy, 
pewnej uznaniowości udostępnić kawałek szkoły 
pod działalność gospodarczą zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert czy 
zapytanie o cenę… Nie bawmy się tu… Nie mów-
my o słowach. Chodzi o to, że ma to się odbyć 
w sposób otwarty i publiczny. Rozumiem, że in-
tencją pana senatora jest doprecyzowanie tego 
sformułowania, tak?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Tak, tak…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, jed-

nak muszę zabrać głos ad vocem.)
Panie Senatorze, przepraszam, ale nie dopuszczam 

do dyskusji.
(Senator Kazimierz Wiatr: Zgodnie z regulaminem 

może być ad vocem, jest taka możliwość.)
Ale było już ad vocem. Ma pan rację, ma pan rację, 

Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ad vocem nie było.)
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Nie, nie… My stanowimy prawo i musimy używać 
języka prawnego, a nie potocznego. Nawet w potocz-
nym języku nie ma takich… To jednak jest wprowa-
dzanie nas w błąd.

(Senator Helena Hatka: Dzięki temu, że pan sena-
tor tak precyzyjnie się wypowiada, ja mogłam uzu-
pełnić i uszczegółowić swoją wypowiedź. Dziękuję 
panu senatorowi.)

jest omijana, że na przykład w odległości kilometra od 
szkoły nie wolno otwierać sklepu z niezdrową żyw-
nością. To już jest zadanie dla rodziców, dla rodziny, 
żeby dzieciom przygotowywać kanapki… A dzieci 
nie zatrzymamy. Oczywiście, dyrektor szkoły po-
winien dbać o bezpieczeństwo dzieci, to jest jego 
odpowiedzialność. Ale to już jest, że tak powiem, 
sprawa wewnętrzna.

Jeżeli chodzi o to, czy rozpatrywano akcję pro-
mującą zdrowy styl życia, to jest to pytanie do mi-
nistra zdrowia. Generalnie uważam, że powinien 
być uruchomiony specjalny program rządowy, fi-
nansowany, podobnie jak program onkologiczny, 
z budżetu państwa. Takowy program sprawdził się 
w Wielkiej Brytanii, gdzie właściwie zwrócono 
rodzicom i jednostkom oświaty uwagę na to, jaka 
jest korelacja między stanem zdrowia a dostępem 
do niezdrowej żywności. Nie kryję, że trochę nad 
tym pracuję, a więc dotykam tematu, który jest dla 
mnie istotny. I sądzę, że klimat, który powinien być 
w przyszłości, jeśli chodzi o ten temat… Sądzę, że 
sojusznikiem takowego programu na pewno będzie 
minister zdrowia. Byłoby to dobre rozwiązanie, bo 
chodzi o to, aby się pojawiła nie tylko jednorazowa 
akcja zwracająca rodzicom uwagę na to, że winni 
dobrze żywić dzieci. To powinien być stały program, 
realizowany przez wiele lat. I dlatego podkreślałam, 
że ta ustawa z sankcjami, które zawiera, zwraca nam 
wszystkim uwagę na istotny, poważny problem i daje 
narzędzie, które potencjalnie może być skuteczne, 
ale jest to dopiero pierwszy krok. Podkreślaliśmy 
to w dyskusji.

Teraz termin wejścia ustawy w życie a wolność 
prowadzenia działalności gospodarczej czy też moż-
liwość dostosowania się podmiotów do nowych prze-
pisów. Mamy prawie cały rok na dostosowanie się, 
no, może nie cały, ale bardzo dużo miesięcy. Ja wy-
obrażam sobie to tak, że w momencie, kiedy ustawa 
zostanie podpisana przez pana prezydenta i ta sprawa 
zostanie bardzo mocno nagłośniona – nagłośnienie tej 
ustawy było dokonane nawet przez to, że pani premier 
mówiła o takich rozwiązaniach, ale my wszyscy po-
winniśmy nagłaśniać tę ustawę – dobrze prowadzący 
działalność gospodarczą przedsiębiorca dostosuje się 
do klienta. I sądzę, że dostosuje swój asortyment do 
reguł wynikających z przepisów, które będą obowią-
zywały, jeżeli chce mieć klientów w postaci dzieci 
uczących się w placówkach oświatowych. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo, pan senator Wiatr.
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które naszym zdaniem są zasadne i doprecyzowują 
ustawę, polepszają jej jakość. One nie mają wpływu 
na termin wydania rozporządzenia, które ma przygo-
tować minister zdrowia. A jeśli już byłaby poprawka 
pani senator Możdżanowskiej… Pani senator zapowie-
działa zgłoszenie poprawki, która doprecyzuje kwestię 
automatów w tych szkołach, gdzie są i dorośli, i dzieci. 
Oczywiście logika wskazuje, że tam, gdzie są dorośli, 
raczej by się to działo na korzyść dzieci. Ale żeby nie 
było żadnych niedomówień: jeśli pani senator podtrzy-
ma wolę zgłoszenia poprawki, to ministerstwo edukacji 
jak najbardziej ją poprze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsce 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do panów 
ministrów.

Jako pierwszy pan senator Jackowski, który wkro-
czył do sali z podniesioną ręką, potem senatorowie 
Paszkowski, Chróścikowski i Rulewski.

Senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do przedstawiciela rządu, pana mini-

stra zdrowia. Mianowicie chodzi mi o to, czy napoje 
koncernu Coca-Cola – pani senator Hatka już mówiła 
o coca-coli i jej szkodliwości – i batoniki, może bez 
wymieniania nazw, będą mogły być sprzedawane, 
czy nie będą mogły być sprzedawane. Czy istnieją 
jakieś badania naukowe, które określałyby szkodli-
wość niektórych produktów i na które ministerstwo 
mogłoby się powołać w przypadku jakichś sporów? 
One mogą zaistnieć, jeśli uznać, że ustawa w pewien 
sposób ogranicza swobodę działalności gospodarczej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, jeżeli można.
Pan senator Bohdan Paszkowski. Ale proszę od-

czekać, aż minister tutaj podejdzie.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze.)

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam takie pytania. 
Pierwsze. Jaka jest skala problemu, jeżeli chodzi 

o automaty, o których mówimy, czy też ewentualnie 
sklepiki? Czy to jest na tyle powszechne zjawisko, 
że w każdej szkole jest jeden czy nawet kilka takich 
automatów, czy sklepików z tego typu asortymentem, 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

No, pani senator się zgadza z pana uwagą.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Helena Hatka: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister finansów.

(Senator Stanisław Gogacz: Minister zdrowia.)
A, minister zdrowia, przepraszam.
Czy pan wiceminister Piotr Warczyński chce za-

brać głos?
To proszę bardzo na mównicę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Dosłownie trzy słowa. Minister zdrowia oczy-

wiście w pełni popiera te regulacje. Jesteśmy spo-
łeczeństwem, które w statystyce jeszcze mieści się 
w dolnych granicach otyłości, ale nasza młodzież 
pędzi, w zastraszający sposób goniąc w statystykach 
otyłą młodzież krajów bardziej rozwiniętych niż my.

Pani senator Hatka mówiła, że to jest mały krok. 
Moim zdaniem to jest jednak bardzo duży krok, dla-
tego że dołączamy do kilku światłych państw Europy, 
które tego typu regulacje stosują. Tak że bardzo pro-
szę o przyjęcie zmiany tej ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan minister Sławecki chce teraz zabrać głos. 

To może dopuśćmy do głosu pana ministra. Potem 
będzie można kierować pytania do obydwu panów 
ministrów.

Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co prawda mój szanowny przedmówca repre-

zentuje rząd, ale dwa ministerstwa razem z klubami 
pracowały nad ustawą. Chciałbym w imieniu polskiej 
edukacji podziękować za ustawę, bo wreszcie daje-
my instrument pozwalający na walkę z problemami, 
o których mówimy.

Mam jedną prośbę. Rozumiem, że padły wnioski 
o to, żeby Senat przyjął do ustawy stosowne poprawki, 
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(senator B. Paszkowski) dukty mogą być doprecyzowane przez kierownika 
danej placówki oświatowej.

Jeżeli chodzi o grupy produktów, to oczywiście 
na razie dość ogólnie mogę o nich powiedzieć – tu 
chodzi na przykład o produkty mleczne czy owoce, 
czy też warzywa – dlatego że te obszary dopiero 
będą doprecyzowane w ramach rozporządzenia. 
Badań dotyczących żywności, co jest szkodliwe, 
a co nie, prowadzonych jest naprawdę bardzo dużo. 
Jest również kilka zaleceń dotyczących żywno-
ści i żywienia, zaczynając od poziomu światowe-
go, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, 
która określa pewne wytyczne, a kończąc na po-
ziomie naszego kraju, gdzie mamy opracowania 
przygotowywane przede wszystkim przez Instytut 
Żywności i Żywienia, określający, jak powinniśmy 
się odżywiać i które produkty są zdrowe. W tym 
zakresie też prowadzi badania instytut zdrowia 
środowiskowego, i wyniki tych badań są dostęp-
ne. Inspekcja sanitarna czy Ministerstwo Zdrowia 
także dysponuje wynikami takich badań. Jeżeli 
państwo jesteście zainteresowani całym tym ob-
szarem, jak ten obszar jest regulowany i jakie są 
wytyczne światowe, europejskie czy też polskie, to 
oczywiście bez problemu możemy wskazać źródła. 
Między innymi pierwotny projekt tej ustawy opie-
rał się właśnie na takich źródłach i na wynikach 
takich badań, a na nich będzie się opierał w tej 
chwili projekt rozporządzenia ministra zdrowia, 
gdzie te grupy środków oraz wymagania, jakie 
muszą być spełnione, czyli między innymi sposób 
przygotowania wszystkich produktów, zostaną do-
precyzowane i określone.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Było jeszcze py-
tanie pana senatora Paszkowskiego, czy ma to cha-
rakter precedensowy, czy są już…)

W pewnym sensie ma to charakter precedensowy, 
jeżeli chodzi o poziom ustawowy. Ale oczywiście 
na niższych poziomach takie regulacje istniały już 
wcześniej. Można domniemywać, że na przykład 
w pewnych szkołach, tam, gdzie jest światła dyrek-
cja i rodzice, takie zakazy już funkcjonują. Wiem, że 
już funkcjonują.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator.

Senator Bohdan Paszkowski:

Przepraszam, ten element chyba nie był poruszo-
ny. Czy jesteście państwo w stanie ustalić związek 
przyczynowo-skutkowy między wzrostem otyłości 
a funkcjonowaniem sklepików, czy też wychodzicie 
po prostu z założenia, że tam się sprzedaje niezdrową 

produktami, które państwo uważacie za niezdrowe? 
Czy zostały przeprowadzone jakieś badania dotyczą-
ce związku przyczynowego między wzrostem wy-
stępowania otyłości wśród dzieci i młodzieży – pan 
minister mówił, że w zastraszającym tempie obser-
wuje się wzrost występowania otyłości wśród dzieci 
i młodzieży – a funkcjonowaniem tychże sklepików?

Drugie pytanie związane jest z inną kwestią. 
Tutaj słyszymy o jakichś batonikach, o coca-coli, 
pepsi-coli czy innych napojach; nie będę wchodził 
w szczegóły. Minister zdrowia ma wydać rozporzą-
dzenie kwalifikujące grupy środków spożywczych, 
które będzie można sprzedawać czy rozpowszechniać 
w szkołach. Ja mam takie pytanie: jakie to są grupy 
środków spożywczych? Z mojego punktu widzenia, 
z punktu widzenia rodzica to jest istotne, chciałbym 
to wiedzieć. Poza tym trzeba pamiętać również o tym, 
że rodzice dają dzieciom do tornistrów różne rzeczy. 
Tutaj sytuacja być może będzie taka, że rzeczy, które 
państwo chcecie wyeliminować, będą się pojawiać 
w tornistrach dzieci, bo rodzice te rzeczy dzieciom 
zakupią. Stąd to moje pytanie.

Na gruncie tejże ustawy… Jeszcze chciałbym za-
pytać o jedną kwestię. Czy to jest na razie jedyne 
wyłączenie, ograniczenie, jeżeli chodzi o miejsce 
sprzedaży środków żywieniowych? Czy na gruncie 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to jest 
pierwszy tego typu element, że na terenie danej grupy 
podmiotów nie będzie można sprzedawać danych 
produktów, określonych produktów żywieniowych 
dopuszczonych do obrotu? Czy to jest pierwsza taka 
sytuacja, czy na gruncie tej ustawy już funkcjonują 
takie wyłączenia? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Bardzo dziękuję.
Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie pana se-

natora Jackowskiego. Oczywiście minister zdrowia 
nie będzie wprost określał jakichkolwiek produktów 
z nazwy handlowej. To jest oczywiste. Tutaj pan se-
nator już częściowo odpowiedział na to pytanie, że 
będą to określone grupy produktów i w ramach tych 
grup będzie można dookreślić pewne podgrupy tych 
produktów i oczywiście tam nigdzie nie będzie nazw 
handlowych, to jest wykluczone. Pamiętajmy o tym, 
że są tu dodatkowe regulacje, zgodnie z którymi pro-
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(senator B. Paszkowski) Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Panie Senatorze, dyskusja na ten temat będzie pro-
wadzona przy okazji prac nad rozporządzeniem, które 
oczywiście będzie w pełnym zakresie konsultowane.

Było tutaj jeszcze pytanie dotyczące vacatio le-
gis, z którego zrezygnowaliśmy. Oczywiście mini-
ster zdrowia, wydając odpowiednio wcześnie takie 
rozporządzenie, sprawi, że to vacatio legis będzie 
de facto funkcjonowało. A jeśli jeszcze uwzględni-
my to, że rok szkolny kończy się w czerwcu, a więc 
lipiec i sierpień to okres martwy dla sklepików… 
One po prostu wtedy nie funkcjonują i właściwie do 
wakacji muszą pozbyć się asortymentu. Na początku 
roku szkolnego będzie nowy asortyment. Tak więc 
nie widzę tutaj zagrożenia, jeżeli chodzi o to, że nie 
zdążą dostosować się do wymogów rozporządzenia 
ministra zdrowia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Reszta pytań będzie po przerwie, którą w tej chwi-

li ogłaszam.
Zapraszam państwa na uroczystość przekazania 

Senatowi RP odznaczeń państwowych wicemarszałka 
Zbigniewa Romaszewskiego.

Przerwa do godziny 12.30.
Po przerwie senatorowie Rulewski i Jackowski 

oraz pani senator Hatka.

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

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Kontynuujemy zadawanie pytań przedstawicielom 
rządu.

Do zadawania pytań zgłosili się senatorowie 
Rulewski, Jackowski i Hatka.

Jest pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
(Głos z sali: No, chciał pan zadać pytanie…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Oczywiście. Ale 

nie będę zadawał pytania na stojąco.)
Nie ma takiej potrzeby.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Ministrze, przyznam, że zaniepokoiła mnie 
pańska odpowiedź na moje pytanie. Sytuacja jest taka, 

żywność i dlatego trzeba je wyeliminować, ale skali 
problemu i związku między tym, że funkcjonują takie 
stoiska, a wzrostem otyłości nie jesteście w stanie 
określić?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

W Polsce na ten moment oczywiście nie, bo do tej 
pory nikt takich badań nie prowadził. Są jednak do-
niesienia światowe na ten temat i nie bez powodu takie 
państwa jak na przykład Francja czy niektóre kraje 
skandynawskie, wprowadziły tego typu regulacje.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Panie Ministrze, czy będzie specjalny program 

szkoleniowy, medialny bądź prowadzony przez szko-
ły, a nawet rodziców? Pytam, bo będzie teraz dyskusja 
na temat tego, że w sklepiku nie można, a do tablicy, 
tak jak kolega mówił, można. I w związku z tym, 
jeśli mamy temu zapobiec, musi być naprawdę duża 
edukacja na ten temat. Czy zatem przygotowane są 
takie działania przez ministra, czy będą na to przezna-
czone odpowiednie środki? Tu przecież będą potężne 
koszty edukacyjne, na przykład reklamy, które należy 
przygotować, jeśli ta ustawa ma zafunkcjonować tak, 
jak zakładali wnioskodawcy.

Kolejne pytanie. Mówił pan o tym, że grupy… 
Ja rozumiem, że jeśli mówimy o otyłości, to cho-
dzi tu najbardziej o działanie tłuszczów, cukrów, 
skrobi. Te wszystkie rzeczy są… W związku z tym 
mam pytanie. Jeżeli my suszymy owoce, to takie 
suszone owoce mają podwyższony poziom cukru. 
I czy my dopuścimy do takiej sprzedaży owoce 
suszone, czy nie dopuścimy, bo poziom cukru bę-
dzie przekraczać normę? To jest pytanie szczegó-
łowe. Ja słyszałem wiele dyskusji na temat tego, że 
wyeliminujemy suszone owoce z tego powodu, że 
mają podwyższoną zawartość cukru. Czy to zostało 
uwzględnione w tej ustawie, czy znowu będzie pro-
blem, jak w przypadku dyskusji, która była przed 
jej uchwaleniem?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Ministrze, bardzo proszę.
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(senator J.M. Jackowski) wiedziałbym, finansowej. Chodzi o to, że, jak powie-
działem już w pytaniu skierowanym do pani senator 
Hatki, do września trzeba będzie coś zrobić z tymi 
paroma tysiącami automatów i sklepików, zważyw-
szy też na to, że tu wchodzą w grę nie właściciele 
automatów, ale leasingobiorcy. 

Pytanie moje jest takie: czy w dyskusji, w ramach 
której rozważano kwestię vacatio legis, uwzględniono 
fakt, że część tych ludzi splajtuje? Będzie tak, bo 
niestety kefir nie zastąpi batonika czy jakiegoś inne-
go napoju – a to na nich bazowała kultura związana 
z tymi automatami.

Poza tym zmartwił mnie pan – i w tym jest drugie 
pytanie – potwierdzając jak gdyby słuszność działań 
stowarzyszenia właścicieli, które zapewne zwracało 
się też do państwa, a także tym, że rozporządzenie 
o grupach żywieniowych dopiero się ukaże. Automat 
nie może sprzedawać wszystkiego – może sprzedawać 
batonik, ale luzem kapusty już nie może sprzedawać. 
Kiedy więc ukaże się to rozporządzenie, kiedy ci lu-
dzie będą mogli zrywać umowy z leasingodawcami, 
przechodzić na inne pola działalności gospodarczej, 
i gdzie? 

I powtarzam wcześniejsze pytanie. Czy przewi-
dziano dla nich możliwość jakiejś swoistej rekom-
pensaty?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę bardzo, pani senator Hatka.

Senator Helena Hatka:

Nie do końca zgadzam się z moim kolegą senato-
rem, ale nie tego dotyczy moje pytanie.

Skoro dążymy do tego, by żywność, która będzie 
podawana w szkołach, w przedszkolach i w innych 
placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, była 
zdrowa, by sprzyjała zdrowemu rozwojowi dzieci, to, 
jak rozumiem, rozmawiamy też o grupach produktów 
zdrowych, a więc takich jak owoce, warzywa, pewne 
określone grupy słodyczy – bo przecież nie wyelimi-
nujemy ich z diety – i inne produkty. Chcemy więc 
niejako stworzyć w głowie, w świadomości dziecka, 
a przy okazji i rodziny, pewien model zdrowego od-
żywiania. To jest niejako nasz cel strategiczny. Ale 
cała ta koncepcja, jeśli chodzi o cel długoterminowy, 
nam runie, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę aspek-
tu takiego, by ta tak zwana zdrowa żywność była 
autentycznie zdrowa. Co mam tu na myśli? To, co 
mówię, wynika z moich doświadczeń jeszcze z cza-
sów, gdy byłam wojewodą i badałam ten temat. Czy 
warzywa zawsze są zdrowe? Czy owoce zawsze są 
zdrowe? Mam tu na myśli ingerencję człowieka w celu 
zwiększania plonów, ingerencję człowieka mającą na 

że procedujemy nad ustawą, do której nie mamy fun-
damentalnego dokumentu, jakim jest inkryminowane 
rozporządzenie, które tak naprawdę będzie określało 
reguły gry. I teraz mam pytanie do pana ministra. 

Dlaczego nie ma tego projektu rozporządzenia do 
przedmiotowej ustawy? Ja wiem, że to jest inicjatywa 
poselska, ale powinno jednak być jakieś stanowisko 
resortu. Chciałbym wiedzieć, jak to rozporządzenie 
będzie wyglądało, to znaczy czy na przykład ono 
będzie miało formę opisową, będzie mówiło, że pro-
dukty, napoje o zawartości cukru powyżej iluś, a coś 
innego o zawartości czegoś poniżej iluś… Jak ono 
będzie skonstruowane, skoro nie będą wymienione 
konkretne marki produktów, tylko będą określone 
pewne wartości? Bo żeby nie było tak, jak w sytuacji, 
gdy kiedyś robiono przetargi na tramwaje czy pociągi 
i określano, że mają mieć taką długość i, powiedzmy, 
muszą mieć wychylne pudła albo niewychylne pudła, 
i to eliminowało całą gamę producentów, tworzyło 
różnego rodzaju niejasności. Chciałbym więc, żeby 
pan minister to doprecyzował.

Druga kwestia, która mnie zaniepokoiła, to brak 
naszych krajowych badań. Bo ja na przykład chciał-
bym wiedzieć, czy produkty pewnego globalnego 
koncernu, które zawierają dużo cukru itd., są szkodli-
we, czy nie są szkodliwe dla zdrowia. A w zasadzie 
nikt nie jest w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. 
No, jest jakaś obiegowa opinia, że jak się ząb wrzuci 
do tego produktu, to po dwudziestu czterech godzi-
nach on się rozpuści, ale to jest taka obiegowa opinia. 
A czy są jakieś konkretne badania, które by to po-
twierdzały bądź tego nie potwierdzały? 

I prosiłbym o odpowiedź na pytanie o kształt tego 
rozporządzenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Ja tylko przypomnę, że Ministerstwo Zdrowia re-
prezentuje podsekretarz stanu, pan Piotr Warczyński, 
a Ministerstwo Edukacji Narodowej – sekretarz stanu, 
pan Tadeusz Sławecki.

Rozumiem, że pytanie jest skierowane do ministra 
zdrowia.

To ja pana ministra poproszę tutaj, bo będą kolejne 
pytania.

Teraz zadaje je pan senator Rulewski, potem pani 
senator Hatka.

Proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie do przedstawiciela rządu, choć nie wiem, 

kto będzie tu kompetentny w kwestii bardziej, po-
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(senator H. Hatka) Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, są również robione takie pol-

skie badania, jak mówiłem, głównie przez Instytut 
Żywności i Żywienia, ale i przez dwa inne instytuty. 
Wyniki tych badań są dostępne i oczywiście służymy 
pomocą w dotarciu do źródeł.

Rozporządzenie nie zostało dołączone z oczywi-
stych względów: jak zauważył sam pan senator, jest to 
projekt poselski, więc nawet nie mieliśmy możliwości 
dołączenia projektu tego rozporządzenia. Prace nad 
rozporządzeniem się rozpoczęły, ale one oczywiście 
przebiegały troszkę inaczej… Ta ustawa zmieniała 
się w trakcie procedowania. Prawda? Stosunkowo 
niedawno na ministra zdrowia nałożony został ten 
obowiązek w postaci delegacji, ale moim zdaniem to 
akurat dobrze, dlatego że takie szczegółowe kwestie, 
które wcześniej znajdowały się w projekcie tej ustawy, 
dotyczące tego, co jest dozwolone, a co nie… One 
powinny być umiejscowione w rozporządzeniu, bo 
wtedy łatwiej, prościej można je zmienić – zarówno 
w jednym, jak i w drugim kierunku – w zależności 
od tego, jak będzie to odbierane i realizowane w po-
szczególnych szkołach.

Oczywiście fakt, że mają być to grupy środków… 
Nie ogranicza to możliwości ministra, jeżeli chodzi 
o doprecyzowanie na przykład zawartości pewnych 
środków w tych grupach. Jak mówię, rozporządzenie 
jest na razie w bardzo wstępnej fazie, ale pracują nad 
nim specjaliści od żywienia, więc postaramy się… 
Z pewnością będzie ono bardzo długo konsultowane 
i bardzo wcześnie przygotowane, tak żeby wszyscy 
mogli się przygotować. Myślę, że w styczniu pierwsza 
wersja rozporządzenia będzie już ogólnodostępna, 
a być może rozpoczną się też dłuższe konsultacje 
zarówno publiczne, jak i międzyresortowe.

W tej chwili nie potrafię jeszcze precyzyjnie od-
powiedzieć na państwa pytania o zawartość pewnych 
środków. Na razie jest ogólne sformułowanie… Na 
razie pracujemy nad tym, żeby ustalić grupy tych 
produktów, a później specjaliści w tej dziedzinie będą 
ustalali bardziej szczegółowe, precyzyjne udziały po-
szczególnych środków spożywczych w tychże gru-
pach.

(Senator Helena Hatka: Pani Marszałek, mogę 
ad vocem?)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Pan mi-
nister dokończy i wtedy…)

(Senator Helena Hatka: Jedno zdanie tylko. Proszę 
to przyjąć jako sugestię.)

Oczywiście, tak to przyjmuję, zresztą ze strony 
wszystkich państwa… Państwa pytania są bardzo 
słuszne, bo to jest obszar, który w tej chwili pozostaje, 

celu to, by uzyskać jak największe korzyści. Wiem 
o sytuacjach, kiedy to słynne polskie jabłka były tak 
spryskiwane, że przekraczane były określone normy. 
Można ten temat głęboko badać i pewnie dostępne są 
już takowe informacje. Wiem też o takich sytuacjach, 
że po to, by na polach marchewkowych nie było chwa-
stów, spryskuje się te pola chemią…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 
o pytanie.)

Takie są fakty. Czy zamierzacie państwo, przy-
gotowując to wspomniane rozporządzenie o grupach 
produktów, określić jakieś dodatkowe kryterium, któ-
re przynajmniej częściowo zapewni to, by żywność, 
która będzie sprzedawana w szkołach, była zdrow-
sza niż na przykład ta w dużych marketach? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Tu wrócę do sugestii, którą dałam 
panu ministrowi. Może już coś się koło tej sprawy 
dzieje? Czy rząd przewiduje jakiś specjalny program, 
który będzie miał na celu zdrowe żywienie dzieci 
i młodzieży?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

W dużej mierze popieram wypowiedź pana se-
natora Rulewskiego, absolutnie popieram też uwagę 
związaną z pytaniem o warzywa i inne produkty. 
Pani ma rację. Ja jestem fizjologiem i biochemikiem 
roślin i potwierdzam: nie macie pewności, że będzie 
to dobre, bo to się w różnych systemach produkuje 
i tym się nie zajmiecie. Ja nigdy nie kupuję warzyw 
w supermarketach, a dlaczego – tego nie powiem. 
Generalnie chcę złożyć informację, bowiem kierowa-
ne są do mnie pewne pytania i zaraz je przeczytam. 
Ludzie bardzo źle to wszystko odbierają, nie tylko 
biznes.

Pytanie moje jest takie. Czy rozporządzenie do-
tyczące grup produktów, które będą mogły być do-
stępne w szkole, nie za mocno ograniczy prawa rodzi-
ców w tej kwestii? Czy one będą równo… Dlaczego 
w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych 
placówkach stosowane są takie same jak w szkołach 
średnich… Przecież różny jest wiek tych dzieci i róż-
ne zapotrzebowanie. Jeszcze raz informuję: generalnie 
jest to źle odbierane przez społeczeństwo. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Panie Senatorze, proszę przypomnieć swoje py-
tanie.

Senator Ryszard Górecki:

Ja raz jeszcze przeczytam panu ministrowi… 
Ludzie pytali, ile sklepików upadnie. Takie są ich 
problemy. 

Czy rozporządzenie dotyczące grup produktów, 
które będą mogły być dostępne w szkole, nie za moc-
no ograniczy prawa rodziców w tej kwestii? Czy nie 
lepiej byłoby pozostawić tę decyzyjność dyrekcjom 
szkół, rodzicom?

A ja ze swojej strony pytam o to, czy nie można 
było wielu tych problemów rozwiązać po prostu po-
przez poinformowanie. A tym, że tak powiem, tru-
jącym sprawom, takim jak narkotyki i inne historie, 
zagrozić poprzez… To jest podstawowa rzecz. Ja uwa-
żam – proszę to rozważyć – że za bardzo wchodzicie 
w szczegóły. Ludzie to źle odbierają. Czy wy sami… 
Chyba za dużo jest w tych waszych działaniach upra-
wiania polityki. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Panie Senatorze, wydaje mi się, że nie ogranicza-
my praw ani dyrektorów, ani rodziców – oni mają 
możliwość doprecyzowania grupy produktów, któ-
re będą w danym ośrodku oferowane. Jeżeli chodzi 
o sklepiki, to nie wyobrażam sobie, aby… Owszem, 
asortyment się zmieni, ale te sklepiki nadal będą ren-
towne, tak jak jest to do tej pory. To też jest kwestia 
wpływu na świadomość i dzieci, i rodziców. Sam fakt, 
że dzisiaj o tym rozmawiamy, że mówimy o tej usta-
wie, znajduje naprawdę wyraźne odzwierciedlenie 
w przestrzeni medialnej, dzięki czemu do rodziców 
dociera informacja o tym, że jedzenie w szkołach 
może być albo zdrowe, albo nie. Myślę, że należałoby 
kontynuować ten kierunek. To jest pierwszy krok – 
pierwszy i bardzo ważny – do tego, żebyśmy mieli 
zdrowe i długo żyjące społeczeństwo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I kolejna seria pytań.
Pan senator Kobiak, pan senator Wojciechowski… 

Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pytanie?
Proszę bardzo, senator Kobiak.

powiedziałbym, obszarem niewiadomej. Jest to zadanie 
ministra zdrowia i minister zdrowia na pewno wykona 
je dobrze i tak, żeby było to z korzyścią dla zdrowia 
naszych dzieci.

Kolejne pytanie dotyczące automatów i rekom-
pensat dla tych osób, które do tej pory prowadzi-
ły… Chcę zaznaczyć, że nie są one przewidziane od 
razu. Z tego, co wiem, wynika, że nie ma jakiegoś 
wielkiego problemu, jeżeli chodzi o przestawienie 
produktów, które znajdą się w tychże automatach, 
ani z wymianą napojów wysokosłodzonych na świeże 
napoje z owoców czy też batonów wysokocukrowych 
na produkty innego rodzaju – tak samo wyglądające, 
ale mające zupełnie inne znamiona żywieniowe.

I pytanie dotyczące… To jest początek. Prawda? 
A przyszłość, to, co przed nami… Minister zdrowia już 
wcześniej prowadził dosyć długie działania edukacyjne, 
jeżeli chodzi o to, czym dzieci się odżywiają w szkołach 
i w jaki sposób. Takie działania kierował również do ro-
dziców. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wieloletni pro-
gram realizowany przez głównego inspektora sanitarnego 
o nazwie „Trzymaj formę”. Dotyczy on sposobu i jakości 
odżywiania się dzieci, zbilansowanej diety adekwatnej do 
wieku, co jest niezwykle istotne. Ten program objął wiele 
milionów uczniów, wieleset szkół. Kolejnym przykładem 
jest… W tej chwili trwają prace nad przewodnikiem ży-
wieniowym dla rodziców – jest on opracowywany przez 
Instytut Matki i Dziecka. Będzie to dość precyzyjny i dość 
obszerny przewodnik, będzie on dostępny dla rodziców. 
Chodzi o to, żeby zmienić te nawyki żywnościowe. Będą 
w nim przedstawione konkretne diety dla konkretne-
go wieku, przykłady posiłków, opisy tego, jak należy te 
posiłki przyrządzać i z jakich produktów korzystać. To 
chyba wszystko…

(Senator Ryszard Górecki: Brak odpowiedzi na 
pytanie…)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 
bardzo…)

(Senator Helena Hatka: Nie uzyskałam odpowie-
dzi na pytanie dotyczące rządowego programu doty-
czącego wprowadzenia zdrowego żywienia.)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Pan se-
nator Górecki również nie otrzymał odpowiedzi na 
swoje pytanie. Proszę.)

To jest obszar tak zwanego zdrowia publicznego, 
w związku z czym musi się to wiązać z działaniami 
w zakresie całego zdrowia publicznego. Jest to jeden 
z obszarów, który w regulacji dotyczącej tegoż zdro-
wia… Krótko mówiąc, planujemy to umiejscowić 
w regulacji ustawowej. Ten obszar wraz z obszarem 
zdrowego starzenia się czy też innymi obszarami 
z zakresu zdrowia publicznego z pewnością się tam 
znajdzie. To nie jest gdybanie czy plany, tylko prace 
nad konkretnym projektem.
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Jeżeli mówimy o terminie wprowadzenia tej ustawy 
w życie… Proszę zwrócić uwagę, że problemem 
nie jest to, czy właściciel automatu sprzedającego 
zamieni jeden rodzaj soku na drugi. Problem jest 
w tym, czy producent soku będzie miał czas na 
to, żeby zmienić recepturę soku, tak aby na rynku 
nadal było dziesięciu producentów soku i abyśmy 
mogli sobie wybrać, który sok chcemy pić. Bo jeżeli 
to rozporządzenie będzie wydane zbyt krótko przed 
wejściem ustawy w życie, to może się okazać, że 
zostanie tylko jeden słuszny producent soku czy 
czegoś innego, bo akurat on się wstrzelił z normą 
cukru. Musimy dać producentom szansę dostoso-
wania się do tych norm. Na wprowadzenie nowego 
asortymentu – bo w przypadku zmiany zawartości 
cukru mamy do czynienia z nowym asortymentem 
– potrzeba przynajmniej sześciu miesięcy, bo to 
wymaga zgłoszenia do sanepidu, badań itd. Mówię 
to jako producent żywności, tak wynika z mojego 
doświadczenia.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę sformułować pytanie…
(Senator Andrzej Kobiak: Dziękuję bardzo.)
Proszę, senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mówimy tutaj o zdrowej żywności, o propagowaniu 
zasad zdrowego żywienia. 

Czy są jakieś badania dotyczące aspektów finan-
sowych, to znaczy tego, ile pieniędzy się wydaje na 
przykład na reklamy tej niezdrowej żywności, a ile 
pieniędzy się wydaje, ile pieniędzy Ministerstwo 
Zdrowia wydaje na promocję zdrowego sposobu od-
żywiania?

Druga kwestia, o którą chciałbym zapytać, jest 
następująca. Czy były robione jakieś badania? Pytam, 
bo ważne jest to, gdzie ta niezdrowa żywność jest 
spożywana, czy na przykład ważniejsze jest spoży-
wanie niezdrowej żywności w domu, czy na mieście, 
jak to mówimy, czy też w szkole. Czy to ma jakieś 
odzwierciedlenie w badaniach?

I trzecia rzecz, tu w zasadzie chciałbym się przy-
łączyć do pytania. Czy nie ma ryzyka, że niezdrowa 
żywność i tak trafi do szkoły, bo albo dzieci kupią 
ją sobie po drodze, albo będą wyskakiwać po nią 
w czasie przerwy, co może być wręcz niebezpieczne? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Z tego, co rozumiem, nie ma więcej pytań.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Senator Andrzej Kobiak:

Panie Ministrze, z uwagą przysłuchuję się dys-
kusji i pewne określenia czy pojęcia budzą mój 
niepokój. Mówi się tutaj o zdrowej żywności, co 
można rozumieć tak, że cała reszta żywności jest 
żywnością niezdrową. Mówiliśmy również o tym, 
że jest żywność wręcz trująca. Czy rzeczywiście 
polskie prawodawstwo pozwala na produkowa-
nie trującej żywności i żywności niezdrowej? 
Jak sądzę, to jest pewien skrót myślowy, chodzi 
o to, że jakiś rodzaj żywności spożywanej w nad-
miarze może powodować pewne niezdrowe, że 
tak powiem, zjawiska w młodym człowieku. Ale 
warto mówić o tym, że to jest żywność, która 
może szkodzić, jeśli jest spożywana w nadmia-
rze. Nawiasem mówiąc, każda żywność, również 
marchew, spożywana w nadmiarze może szkodzić. 
To jest pierwsza sprawa. Tak że bardzo proszę, 
żeby pan minister mnie uspokoił w tej kwestii. 
Ale widzę, że pan kiwa głową w związku z tym, 
że mamy podobne poglądy.

Druga sprawa. Często przywoływanym tu przy-
kładem był batonik czekoladowy. W związku z tym, 
że akurat czekoladą się interesuję, a pan minister mó-
wił, że wyniki badań wielu instytucji potwierdzają 
to, że jest ona niezdrowa, ja bardzo bym poprosił 
o odpowiedź – jeżeli można, to na piśmie, bo pewnie 
inaczej się nie da – jaki instytut badawczy potwier-
dza, że czekolada jest niezdrowa. Ja znam wiele badań 
nad czekoladą i właściwie wszystkie potwierdzają to, 
że czekolada jest zdrowa. Poza jednym względem 
– jest wysokokaloryczna, w związku z tym należy 
spożywać jej mniej. Ale nie znam badań, które by 
mówiły, że czekolada jest niezdrowa. Tak że prosił-
bym o odpowiedź na to pytanie.

Trzecie moje pytanie, a właściwie pogląd, ale 
będzie z niego wynikało pytanie. Potwierdzam 
pewne niepokoje, o których tutaj w dyskusji usły-
szałem. Otóż jeżeli te sklepiki czy automaty mocno 
zubożymy, jeżeli zezwolimy na bardzo wąski asor-
tyment, niechciany przez młodzież, to spowodu-
jemy, że młodzież nie będzie kupowała w szkole, 
tylko będzie chodziła do sklepu obok, gdzie nie 
ma żadnych ograniczeń. Chodzi więc o to, żeby 
nie wylać dziecka z kąpielą i nie uczynić bufetów 
szkolnych tak nieatrakcyjnymi, żeby nikt z nich 
nie korzystał. Ja wiem, że to będzie pewien kom-
promis, na który osoby radykalnie patrzące na tę 
sprawę nie bardzo będą chciały pójść, ale może 
jednak warto ten radykalizm trochę ograniczyć 
przy wprowadzaniu… Mówimy, że będzie wydane 
rozporządzenie. Moje następne pytanie dotyczy 
właśnie rozporządzenia. Załóżmy, że to rozporzą-
dzenie rzeczywiście będzie określało, że w napo-
jach może być tyle i tyle cukru, i wtedy jest okej. 
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nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli określić tu 
jakikolwiek obszar, bo te sklepy zawsze znajdą się 
poza tym obszarem. Zresztą pani senator Hatka już 
uzasadniała niezasadność takiej regulacji. Wydaje 
się, że to byłoby już pewne ograniczenie wolności go-
spodarczej, oczywiście uzasadnione słusznym celem. 
Wkraczanie w coraz większy obszar wydaje mi się 
w tym momencie niestosowne, choć są państwa, które 
w niedługim czasie wprowadzą ogólny zakaz sprze-
dawania pokarmów przygotowywanych na tłuszczach 
trans, czyli na przykład frytek czy chipsów. Nam 
oczywiście jeszcze daleko do tego typu poglądów, 
ale myślę, że jest to pewien kierunek, w którym po-
winniśmy zmierzać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława 

Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Państwo! Nowelizacja ustawy zawartej 
w druku nr 748, ustawy o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, w bezpośredni spo-
sób dotyczy zdrowia publicznego. Według definicji 
Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie publiczne to 
zorganizowany wysiłek społeczny realizowany głów-
nie przez wspólne działania instytucji publicznych, 
mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przy-
wracanie zdrowia ludności. Zdrowie publiczne, jako 
zarówno nauka, jak i obszar praktycznych działań, 
wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszu-
kiwaniu nowych rozwiązań mających na celu popra-
wę stanu zdrowia grup ludzi, całych populacji oraz 
zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji 
dotyczących zdrowia.

Według mnie dużą stratą jest to, że dokonujemy 
dzisiaj tak ważnej nowelizacji z obszaru zdrowia 
publicznego w sytuacji braku ustawy o zdrowiu pu-
blicznym, a nawet, powiedziałbym, kodeksu zdrowia 
publicznego, czyli aktu prawnego jeszcze wyższej 
rangi niż zwykła ustawa. Przedmiotowa nowelizacja 
dotyczy wzmocnienia ochrony zdrowia młodzie-
ży oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
poprzez ograniczenie na terenie przedszkoli, szkół 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych dostępu 
do środków spożywczych zawierających znaczne 
ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju. 
Nowelizacja dotyczy sposobu odżywiania, czyli sty-
lu życia, który według koncepcji… W poprzednim 
stuleciu był taki minister – to był minister zdrowia 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, może pan zauważył, że ja w swo-

ich wypowiedziach starałem się nie używać słów 
„niezdrowa” czy też „szkodliwa” w odniesieniu do 
żywności, to padało raczej w dyskusji, bo rzeczywi-
ście takiej żywności nie powinno być w naszym kraju, 
podobnie jak w całej Unii Europejskiej, gdzie obowią-
zują ścisłe reguły jej wytwarzania i wprowadzania.

Oczywiście o tym, że właściwie każda rzecz, nie 
tylko żywność, każda rzecz w nadmiarze szkodzi, 
wszyscy wiemy, więc istotą tego wszystkiego jest zbi-
lansowanie pożywienia, tak aby było ono adekwatne 
do naszego wieku. W tym przypadku chodzi o bilanse 
w odniesieniu do dzieci w poszczególnych grupach 
wiekowych i z pewnością tak to będzie robione.

Jeżeli chodzi o czekoladę, to oczywiście też w nad-
miarze może być ona szkodliwa, ale normalnie nie. 
Ja zawsze mówię o batonikach wysokocukrowych, 
czyli takich, które powszechnie nazywane są czeko-
ladowymi, a w swoim składzie zawierają nadmiar 
łatwo przyswajalnych prostych cukrów. Oczywiście 
to nie jest ze sobą powiązane. Mogą być batoniki 
czekoladowe, które spełniają wszelkie normy zdrowej 
żywności.

Rzeczywiście to rozporządzenie powinno kiero-
wać się zasadą złotego środka. Pamiętajmy, że to jest 
rozporządzenie, które może ewoluować, zmieniać 
się w trakcie życia, wraz z rozwojem naszego kraju 
i w zależności od tego, jak będziemy monitorowali to, 
jak to wszystko przebiega. Myślę, że na początku nie 
powinno być ono radykalne, ale powinno zawierać 
pewne elementy zdrowego odżywiania się i zdrowego 
żywienia naszych dzieci.

Jeżeli chodzi o czas, to – tak jak mówiłem – pla-
nujemy, aby ukazało się ono już w styczniu, więc 
będziemy mieli ponad sześć miesięcy, w tym całą 
przerwę w edukacji, przerwę wakacyjną, na to, żeby 
przygotować się do stosowania tego rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora 
Wojciechowskiego, to powiem, że oczywiście mini-
ster zdrowia ma wiedzę na temat tego, ile wydaje na 
wszystkie projekty. Jeżeli zaś chodzi o działalność 
reklamową producentów, to niestety takiej wiedzy 
nie mamy. To jest, jak myślę, słuszny przyczynek do 
tego, żeby taką wiedzę posiąść i porównać skalę tych 
środków, bo to jest wiedza niezwykle istotna, jeśli 
chodzi o to, jak mocno powinien działać w tej kwestii 
rząd, aby zapewnić skuteczność tego typu środków 
w odniesieniu do zdrowej żywności.

Oczywiście w żaden sposób nie zapewnimy tego, 
żeby w okolicach szkół nie były dostępne sklepy, które 
będą oferowały żywność niespełniającą norm. Ale 
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(senator S. Gogacz) produktów, czy raczej o jakość tych produktów? Nie 
mamy odpowiedniego punktu odniesienia, nie mamy 
ustawy o zdrowiu publicznym.

Przedmiotowa zmiana w ustawie o bezpieczeń-
stwie żywności powinna skutkować równoczesny-
mi zmianami w innych ustawach. Proszę zwrócić 
uwagę, że mówimy o jednej ustawie, a mamy dwóch 
sprawozdawców; w prace włączono trzy komisje, 
Komisję Zdrowia, komisję samorządu terytorialnego 
i komisję nauki. Trzy komisje, a jedna ustawa. Mamy 
tu też dwóch ministrów, ministra zdrowia i ministra 
edukacji. Czy zmiana dotycząca wycofania ze skle-
pików niezdrowej żywności nie powinna skutkować 
również tym – a jest wspaniała okazja do tego – żeby 
promować zdrowy styl życia? Żeby przeprowadzić 
serię lekcji, edukować, a być może wprowadzić ja-
kiś przedmiot, jeśli nie całoroczny, to sezonowy, na 
zajęciach z którego powie się to, co już wcześniej, 
w tamtym stuleciu, powiedział minister zdrowia 
Kanady, że styl życia to jest to, co najważniejsze? 
A może należałoby zwiększyć liczbę lekcji wycho-
wania fizycznego? Tego po prostu brakuje. Mówimy 
tylko o jednej ustawie, aczkolwiek bardzo ważnej. 
Można postawić pytanie, czy obecna nowelizacja 
spowoduje, że również szkoły jako całość oraz środ-
ki masowego przekazu włączą się w działania eduka-
cyjne. Przecież możemy sobie wyobrazić, że szkoła 
sprowadzi swoje działania do tego, żeby w sklepiku 
nie było tych właśnie produktów. A gdzie w tym 
wszystkim szkoła jako całość, która ma masę funk-
cji? Chodzi o to, ażeby doprowadziła do tego, żeby 
to wycofanie było świadomym wycofaniem. A środ-
ki masowego przekazu? Dlaczego nie ma apelu do 
środków masowego przekazu? Mówimy oczywiście 
o tym, że trzeba zmienić zwyczaje żywieniowe, pro-
mować – to też było dzisiaj tu mówione – warzywa, 
owoce, mleko, produkty mleczne. A czy będzie bar-
dziej promowana aktywność fizyczna? No właśnie. 
Czy zwiększy się świadomość dzieci i młodzieży 
w zakresie zdrowego odżywiania? Według mojej 
oceny obecna zmiana w ustawie o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia powinna skutkować również 
zmianami w innych ustawach, a docelowo przy-
spieszeniem wprowadzenia kodeksu – nawet nie 
zwykłej ustawy, a kodeksu – zdrowia publicznego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Zapraszam panią senator Dorotę Czudowską.
Mam pytanie do pana ministra. Panie Ministrze, 

czy pan się zobowiązał udzielić odpowiedzi na piśmie 
panu senatorowi Kobiakowi? Nie? Dziękuję bardzo.

(Głos sali: A senator prosił.)
(Głos sali: Prosił pan senator.)

Kanady, pan Lalonde – który stwierdził, że to, co 
decyduje o zdrowiu, to oczywiście ochrona zdrowia, 
medycyna naprawcza, genetyka, środowisko spo-
łeczne, fizyczne i przyrodnicze. Przede wszystkim 
jednak o zdrowiu decyduje styl życia. I to, o czym 
dzisiaj debatujemy, to jest właśnie styl życia. To styl 
życia w ponad 50% decyduje o zdrowiu człowieka. 
Na styl życia, oprócz odżywiania, o którym dzisiaj 
dyskutujemy, składa się również aktywność fizycz-
na, radzenie sobie ze stresem itd., itp. W przedmio-
towej nowelizacji jest mowa o ograniczaniu dostępu 
do środków spożywczych zawierających znaczne 
ilości składników niezalecanych. Nie wprowadzamy 
tu jednak zapisów wzmacniających promocję zdro-
wia, sprzyjających podnoszeniu poziomu wiedzy 
i kompetencji konsumentów, umożliwiających im 
dokonywanie świadomych, prozdrowotnych wybo-
rów w zakresie żywienia. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, 
chociażby w trakcie dyskusji, w trakcie zadawania 
pytań, z kwestiami jakże bardzo korespondującymi 
z tym, co wiąże się z promowaniem właściwych 
stylów życia. Dlaczego na przykład uczeń miałby 
przynosić taką żywność w tornistrze? Dlaczego ro-
dzice nie mieliby po prostu zachęcać do tego, żeby 
nie kupować takiej żywności? Na ile to ma być 
świadoma decyzja, a na ile mamy za pomocą normy 
prawnej zdecydować, że tej żywności nie będzie? To 
powinno wynikać po prostu ze świadomego podej-
ścia, dlatego że, tak jak było tu powiedziane, spo-
sobów na to, żeby dotrzeć do tak zwanej niezdrowej 
żywności, oczywiście jest mnóstwo. A przecież dla 
ochrony konsumenta – mówimy tu o konsumencie, 
bo oczywiście uczniowie są konsumentami – nie-
zbędna jest odpowiednia edukacja zdrowotna, któ-
rej celem powinno być aktywne oddziaływanie na 
motywy i postawy konsumentów w taki sposób, aby 
zmniejszyć zawartość w diecie nasyconych kwasów 
tłuszczowych, soli, cukrów i innych składników nie-
zalecanych w żywieniu. Kształtowanie nawyków ży-
wieniowych dzieci i młodzieży oczywiście powinno 
być dokonywane poprzez wycofanie ze sklepików 
szkolnych niedobrych dla zdrowia produktów, ale 
to kształtowanie postaw żywieniowych powinno 
się odbywać poprzez edukację, poprzez wyrabianie 
świadomości tego, jak ważne są nawyki żywieniowe. 
Szkoły powinny włączyć się w wykształcanie zdro-
wego stylu życia, zdrowych postaw żywieniowych. 
Obecna nowelizacja to na pewno ruch w dobrym 
kierunku, ale powinna się wpisywać w cały kontekst 
działań prozdrowotnych. Widzimy na tym przykła-
dzie, jak bardzo brakuje nam ustawy o zdrowiu 
publicznym; po prostu nie mamy normy, do której 
moglibyśmy się odnieść. W ramach pytań wskazano 
pewne problemy. Czy chodzi o ilość spożywanych 
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Ja podam jeden przykład – mówiłam o tym rów-
nież na posiedzeniu komisji – żebyśmy rozumieli, 
dlaczego nie powinno być reklam skierowanych do 
dzieci. Od razu mówię, że są takie kraje, w których ta-
kich reklam nie ma: Anglia, Francja, Szwecja, Łotwa. 
Tam są zabronione reklamy adresowane wprost do 
dzieci. Bo dziecko, a nawet jeszcze młody człowiek, 
nie ma kompletnego rozeznania, co jest właściwe, 
a co złe – mówię „kompletnego” z całym szacunkiem 
dla siedzącej tu młodzieży – a już na pewno taka re-
klama może wprowadzić pewne poczucie krzywdy. 
Telewizja jest dzisiaj w każdym domu. I fajnie – prze-
praszam za to słowo – gdy mama dzieciom w danym 
domu kupuje jakieś tam cukierki z witaminami: bo 
jeśli kochasz swoje dziecko, to kupujesz i dajesz mu 
cukierki z witaminami. Ale ile jest takich dzieci, które 
takich cukierków w domu nie mają? I dla nich przekaz 
jest prosty: moja mama mnie nie kocha, bo nie kupuje 
mi takich cukierków. Nie powinno być takich reklam.

I z tym, co my dzisiaj robimy, Szanowni 
Senatorowie, jest tak, jak kiedyś było z reklamą rze-
komo bezalkoholowego piwa: przyjmujemy ustawę 
o zdrowej żywności, ale sobie mrugamy, bo i tak nic 
z tego nie będzie. Dlaczego nic nie będzie? Dlatego, 
że ustawa o zdrowiu publicznym, którą powinniśmy 
wprowadzić, i ustawa o zakazywaniu reklam adreso-
wanych do dzieci i młodzieży naruszałyby interesy 
tak wielu koncernów i tak wielu lobby, że prawdziwa 
troska o stan zdrowia dzieci i młodzieży schodzi na 
plan dalszy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Teraz głos powinien zabrać pan senator Wiatr, ale 

pana senatora nie ma.
Zapraszam w takim razie panią senator Andżelikę 

Możdżanowską.

Senator Andżelika Możdżanowska:

Dziękuję bardzo.
Panowie Ministrowie! Pani Marszałek! Wysoki 

Senacie!
I dzisiejsza dyskusja, i projekt, nad którym obecnie 

procedujemy, wywołują wiele emocji – przypomnę, 
że projekt ten powstał w 2012 r. – co pokazuje, jak 
skomplikowaną materią jest uregulowanie kwestii ży-
wieniowej. Przypomnę też, że inicjatorem zmian jest 
klub Polskie Stronnictwo Ludowe, który wyszedł z ini-
cjatywą promowania zdrowego stylu życia. „Zdrowa 
żywność w polskich szkołach”, takie hasło powinno 
przyświecać nam wszystkim. „Szkoła uczy, nie tuczy” 
– taki był nasz apel na pierwszej konferencji w paź-
dzierniku 2012 r., kiedy to odważnie wyszliśmy z ini-
cjatywą tego właśnie projektu. Przypomnę tylko, że 

Senator Dorota Czudowska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! 
Dobrze, że mamy młodych gości na naszym posie-

dzeniu. Cel ustawy, nad którą debatujemy, niewątpli-
wie jest bardzo słuszny. Zdrowie dzieci i młodzieży 
jako przyszłości naszego narodu jest najważniejsze 
– to jest bezdyskusyjne. Czy jednak osiągniemy za-
mierzony efekt, przyjmując tę ustawę? Uważam, że 
nie. Podpisuję się pod tym, co przed chwilą powie-
dział mój szanowny przedmówca, senator Gogacz. 
Może jeszcze tylko podkreśliłabym niektóre tezy jego 
wypowiedzi.

My tą ustawą tak naprawdę powodujemy pewien 
dualizm prawny i – powiem wprost – zamieszanie 
w głowach dzieci i młodzieży. Bo tą ustawą zakażemy 
sprzedaży pewnych produktów spożywczych uwa-
żanych za szkodliwe w szkole i przedszkolu, tam nie 
będzie można ich kupić. Ale jak się wyjdzie do sklepu 
obok, to tam tak, tam te produkty się kupi. W domu 
jest różnie, nie wszyscy rodzice, niestety nie wszyscy, 
słuchają lekarzy, słuchają debat, czytają w gazetach 
mądre artykuły na te tematy. A są jeszcze reklamy 
w telewizji, na billboardach – tam to wszystko jak 
najbardziej jest: chipsy, alkohol i papierosy. To jak 
mają się zachowywać nasze dzieci, nasza młodzież 
w sytuacji, kiedy co innego mówi się w szkole, co 
innego albo nic mówi się w domu, a co innego mówi 
się w mass mediach i w reklamach?

Oczywiście, jak uchwalimy tę ustawę, to 
Platforma Obywatelska będzie się chwaliła, że tak 
szybko realizujemy jeden z punktów exposé pani 
premier Kopacz, mówiący o tym, że zadbamy 
o zdrowie dzieci i młodzieży, problem, mówiąc ję-
zykiem uczniowskim, odfajkujemy, będziemy mieć 
dobre samopoczucie i koniec. Ale według mnie to 
jest tylko zabicie okna tekturą, żeby ochronić dom 
przed chłodem. Nie osiągniemy zamierzonego efektu 
i tylko – jeszcze raz to powiem – sobie samym po-
prawimy tym samopoczucie, bo ten problem może 
być rozwiązany jedynie poprzez wprowadzenie co 
najmniej dwóch ustaw. Chodzi o ustawę o zdrowiu 
publicznym, o którym tu już wspominał pan senator 
Gogacz, ustawę, którą PO nam obiecuje, już chyba 
dwa lata minęły od przedstawienia założeń progra-
mu zdrowia publicznego i nic się z tym nie dzieje. 
W tej ustawie o zdrowiu publicznym byłaby mowa 
o tym wszystkim, o czym mówił przed chwilą pan 
senator. Chodzi też o przywrócenie ustawy czy też 
wprowadzenie nowej ustawy o zakazie wszelkich 
reklam adresowanych do dzieci i młodzieży. Była 
w Polsce za czasów AWS… Nasza Komisja Kultury 
i Środków Przekazu pracowała nad taką ustawą 
i przez jakiś czas obowiązywał w Polsce zakaz re-
klamowania alkoholu, papierosów i zakaz reklam 
adresowanych do dzieci.
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(senator A. Możdżanowska) we. Nikt nie zakazuje ogólnie kupna określonego 
produktu w naszym projekcie – mówię „w naszym”, 
bo sama uczestniczyłam w konsultacjach odnośnie 
do projektu o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
w Ministerstwie Zdrowia i w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. I tu bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Chcemy przede wszystkim, żeby kształtować 
odpowiednie nawyki. Mam nadzieję, że ten projekt 
będzie stanowił podwaliny pod nasze dalsze działania 
zmierzające do zdrowego stylu życia.

Chciałabym także już dzisiaj podziękować stacjom 
telewizyjnym, które, dostrzegając problem otyłości, 
zawarły porozumienie, na mocy którego zaprzestaną 
pokazywania telewizyjnych reklam produktów śmie-
ciowych przy programach dla dzieci.

Dziękuję wszystkim resortom… Myślę, że jeszcze 
jeden resort – ministerstwo sportu – powinien poczuć 
odpowiedzialność za to, by wspólnie… To jest odpo-
wiedzialność za przyszłe zdrowie naszych obywateli 
i świadomie dzisiaj wspólnie razem podejmujemy 
wyzwanie na najbliższe lata. Parlamentarzyści, re-
sort zdrowia, resort edukacji i resort sportu są odpo-
wiedzialne za to, że zrobiliśmy pierwszy, a zarazem 
najtrudniejszy krok. Kolejne będą łatwiejsze.

Przypomnę chronologię: w 2012 r., projekt zo-
stał złożony do laski marszałkowskiej. W grudniu… 
Pamiętam akcję świętego Mikołaja ze zdrową żyw-
nością i już wtedy sondowane optymistyczne nasta-
wienie grupy rodziców i dzieci. Za to samorządowcy, 
dyrekcje szkół i nauczyciele podchodzili to tej sprawy 
z pewną rezerwą, obawiając się ryzyka… W 2013 r. 
pojawiła się pozytywna opinia ministerstwa edukacji 
i tekst pani minister, który pozwolę sobie przytoczyć: 
dla mnie bardzo ważne jest zdrowe odżywianie dzie-
ci, zatem każda inicjatywa, która będzie związana 
z poprawą jakości żywienia w szkole, będzie popie-
rana, w tym również ustawa, którą promuje Polskie 
Stronnictwo Ludowe, dotycząca produktów, jakie 
mogą być sprzedawane ze sklepików szkolnych.

Szanowni Państwo, kolejnym elementem był apel 
do samorządowców. Wtedy znów nastąpiło sondowa-
nie odbioru społecznego. Okazało się, że samorzą-
dowcy z optymizmem przyjęli ten apel, ale wnosili 
o… Mówili: dzisiaj nie mamy narzędzi ustawowych, 
pomóżcie w kwestiach legislacyjnych, chętnie się 
przyłączymy, bo czujemy się odpowiedzialni za to, 
że szkoła ma uczyć, a nie tuczyć, zaś planowana re-
gulacja pomoże i ułatwi… Jeden z ważniejszych ele-
mentów to słowa pani premier, która wzięła na siebie 
odpowiedzialność i podała rękę… aby ten projekt 
wreszcie mógł znaleźć się na finiszu.

Dzisiaj dziękuję wszystkim za to, że spotykamy 
się na tym finiszu w walce o dobro i przyszłość nie 
tylko naszych obywateli, naszych dzieci. Tu chodzi 
o kształtowanie świadomego i zdrowego społeczeń-
stwa. Dziękuję bardzo.

otyłość wśród najmłodszego pokolenia stanowi wręcz 
problem społeczny. Według szacunków Światowej 
Organizacji Zdrowia aż 29% polskich jedenastolatków 
ma nadwagę. Te dane nie pozostawiają złudzeń: trzeba 
działać, my wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. 
Wysoki Senacie, charakter człowieka kształtuje się 
w wieku młodzieńczym, według dużej grupy dietety-
ków to, jakie nawyki żywieniowe ma dorosły człowiek, 
wynika z jego odżywiania w dzieciństwie. Pamiętam, 
jak obawialiśmy się, że dzieci nie będą zachwycone 
z decyzji rządu, kiedy to Rada Ministrów w 2012 r. 
pozytywnie zaopiniowała procedowany dziś projekt, 
oczywiście ze zmianami. Szkoła ma uczyć, nie tuczyć 
– taki był przekaz – w czasie całego procesu dydak-
tycznego, a także wtedy, gdy trwa przerwa szkolna. 
Przepisy, które dzisiaj procedujemy, mają charakter 
zarówno edukacyjny, jak i prozdrowotny, a głównym 
celem jest zwiększenie profilaktyki przeciwko otyłości 
i chorobom, które są wywołane przez nasz styl życia 
od najmłodszych lat. Często nie genetyka, a styl życia 
decyduje o naszym zdrowiu. Dlatego musimy zwra-
cać uwagę, że jesteśmy odpowiedzialni za cztery i pół 
miliona dzieci i młodzieży.

Zakaz sprzedaży w polskich szkołach żywności 
tak zwanej śmieciowej od początku promowany był 
przez Polskie Stronnictwo Ludowe, napotykał jednak 
wiele trudności, począwszy od notyfikacji projektu 
w Komisji Europejskiej, gdzie wszystkie państwa 
członkowskie zgłaszały liczne uwagi, a skończyw-
szy na reakcjach producentów tak zwanej żywności 
śmieciowej. Liczne spotkania grup roboczych klu-
bu i Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa 
Edukacji Narodowej zaowocowały powstaniem tej 
właśnie, ostatecznej wersji projektu. Pokazuje nam 
to, że wytrwałość i systematyczna praca wpłynęły 
na nasz wspólny sukces.

Rozwiązania zawarte w projekcie nadają ministro-
wi zdrowia uprawnienia do wydania rozporządzeń, 
w których określi on grupy środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 
oraz wymagania, jakie muszą spełnić środki spo-
żywcze podawane dzieciom i młodzieży w ramach 
żywienia zbiorowego. Wpływ na jakość żywności 
będzie mieć także dyrektor szkoły, który może ustalić 
w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę 
produktów dopuszczonych do sprzedaży lub poda-
wania do spożycia w ramach żywienia zbiorowego. 
A zakaz reklamy, który zostanie wprowadzony na 
podstawie ustawy, stanowi istotny element braku za-
chęty do spożycia produktów śmieciowych. Można 
podnieść argument, że skoro dziecko nie będzie 
mogło kupić czegoś w szkole, to kupi to w jakimś 
sklepie w drodze do szkoły. Oczywiście, że tak, ale 
szkoła będzie promować zdrowe nawyki żywienio-
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co też pojawiało się w debacie, trzeba zdać sobie 
sprawę, że nie zawsze wpływ na zdrowie ma jakość 
produktu – czasami jest to ilość. Jeżeli będziemy jedli 
2 kg czekolady dziennie, no to poniesiemy określone 
skutki takiego odżywiania. Ale jeżeli będziemy jedli 
jedną czy dwie kostki w ciągu dnia, to ta czekola-
da będzie zupełnie inaczej funkcjonowała w naszej 
diecie. I podobnie jest z innymi produktami. Trzeba 
o tym pamiętać.

Chciałbym też odnieść się do tego, że wczoraj czy 
przedwczoraj w telewizji, w wiadomościach telewi-
zyjnych, podano tragiczną informację o dziewczyn-
ce, która zjadła trzy cukierki zawierające orzeszki 
arachidowe. Dziecko miało bardzo rzadką chorobę 
i zjedzenie danego produktu, poza kontrolą rodziców 
– bo zazwyczaj dziewczynka była pod specjalnym 
nadzorem – spowodowało jej zgon. Wielka trage-
dia. Wielka tragedia. Rzeczywiście, mamy też do 
czynienia z tym, że są osoby, które bardzo źle re-
agują na pewne produkty, w których są składniki 
niestanowiące dla innego człowieka tak poważnego 
niebezpieczeństwa. I w związku z tym pojawia się 
nowy problem, nowy obszar problemu. Dlatego to, 
co mówiliśmy chociażby w związku z żywnością ge-
netycznie modyfikowaną… W moim głębokim prze-
konaniu na produkcie żywnościowym powinien być 
bardzo precyzyjny opis, zawierający pełną i obiek-
tywną informację dotyczącą tego, z czego, z jakich 
składników, dany produkt jest zrobiony. Tak żeby 
obywatel kupujący w sklepie miał pełną informację 
na temat produktu. Jeżeli jakiś produkt jest robiony 
na przykład ze składników genetycznie modyfikowa-
nych, to powinno to być na nim po prostu napisane. 
I wtedy obywatel będzie mógł wybrać, odwołując 
się do swojej wiedzy, do swoich gustów, do tego, co 
lubi, i do jakiejś racjonalności, taki produkt, jaki mu 
odpowiada.

I wreszcie na koniec chciałbym powiedzieć, że 
w pełni popieram to, co powiedział pan senator 
Gogacz. Otóż my w pewnym stopniu zaczynamy 
rozwiązywać problem, że tak powiem, od tyłu. Jest 
problem otyłości. Zgadzam się z tym. Co do tego 
nie ma dyskusji. Już nie pamiętam ile dokładnie, 
ale kilkadziesiąt albo kilkanaście procent dzieci 
i młodzieży cierpi obecnie na otyłość. Tworzymy 
tu ustawę cząstkową, ustawę, która dotyczy pew-
nego segmentu spraw. Nie mamy koncepcji, jak to 
zrobić całościowo. Z jednej strony ta ustawa jest 
wykorzystywana propagandowo – oto robi się coś 
z problemem otyłości – a z drugiej strony nie ma 
fundamentu, do którego można by się odnieść. Tym 
fundamentem byłaby zapowiadana ustawa o zdrowiu 
publicznym, której ciągle nie ma. To byłaby ustawa 
matka, do której takie ustawy cząstkowe byłyby do-
pasowane. Ustawa matka, ustawy cząstkowe – taka 
powinna być kolejność rzeczy. A teraz to jest tak, 

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, zapraszam pana senatora Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie! Droga Młodzieży!

Przyznam, że podczas debaty nad tym projektem 
ustawy targały mną mieszane uczucia nie dlatego, 
że cel wydaje się niesłuszny, bo jest jak najbardziej 
zasadny, ale dlatego, że rodzi się tu fundamental-
ne pytanie: czy środki zaradcze na problem, który 
został zdefiniowany, są środkami wystarczającymi 
czy to są półśrodki, a może nawet ćwierćśrodki. Bo 
przecież nie jest tajemnicą to, że kwestia otyłości 
dzieci i młodzieży wynika nie tylko ze złych nawy-
ków żywieniowych czy ze złej diety. Wydłużanie 
godzin w szkole, mnożenie procedur… To wszystko 
powoduje, że zachowanie regularności posiłków jest 
utrudnione. Poza tym zapracowani rodzice, którzy 
najchętniej dają pięć złotych, jeżeli mają, albo jakąś 
inną drobną kwotę i mówią: kup sobie coś w sklepiku, 
bo nie jesteśmy w stanie zapewnić ci racjonalnego 
sposobu odżywiania się… Ale jest to też kwestia kom-
puterów, siedzenia, braku ruchu. To są te elementy, 
które niewątpliwie powodują, że otyłość, choroby 
układu krążenia czy inne schorzenia są dzisiaj, można 
powiedzieć, chorobami cywilizacyjnymi, wynikają-
cymi ze zmieniającego się trybu życia.

Oczywiście, że sposób odżywiania jest niesły-
chanie ważny. Ale jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą 
dyskusję, Panie Ministrze – zwracam się do przed-
stawiciela Ministerstwa Zdrowia… Moim zdaniem 
problem tego, że tryb omawianego tu rozporządze-
nia jest bardzo nieokreślony, kładzie się cieniem na 
całej ustawie. Jestem bowiem przekonany, że jeżeli 
nie będzie wprost powiedziane, czego nie można, to 
skończy się to wszystko tak jak w słynnej anegdocie 
o fordzie: że można kupić forda w każdym kolorze, 
pod warunkiem, że będzie to czarny. Wszystko będzie 
opisane w ten sposób, że będzie wiadomo, że chodzi 
o daną grupę produktów. A z kolei jeżeli wszystko zo-
stanie sformułowane tak enigmatycznie, no to będzie 
można falandyzować i mówić: „no tak, ale ten produkt 
nie spełnia kryteriów” albo „zdania są podzielone”. 
Obawiam się, że rząd bierze sobie na głowę bardzo 
poważny problem z globalnymi korporacjami, które 
niewątpliwie pochylą się nad omawianą tu ustawą 
z bardzo głęboką troską.

Ja jestem absolutnie za tym – proszę mnie dobrze 
zrozumieć i nie używać później w debacie takiej ar-
gumentacji, że… Ja jestem absolutnie za tym, żeby 
maksymalnie chronić dzieci – szczególnie dzieci – 
i młodzież przed produktami, które mogą ewidentnie 
źle wpływać na stan zdrowia. Ale z drugiej strony, 
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(senator J.M. Jackowski) Stosowną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia składam. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Zapraszam panią senator Jadwigę Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie i Panowie 
Ministrowie!

Przysłuchuje się tej debacie i myślę, że każdy ma 
trochę racji w tym, co mówi. Ma rację pani senator 
Czudowska, która mówi, że te reklamy są szkodliwe. 
Ma rację pan senator Jackowski, który mówi, że po-
winniśmy to uregulować globalnie. Ale zanim my to 
uregulujemy globalnie, to proces żywienia naszych 
dzieci będzie się odbywał tak jak teraz. Jeżeli mamy 
zapobiegać, jeżeli mamy kształtować świadomość… 
Powinniśmy kształtować świadomość całego spo-
łeczeństwa. Jeżeli dziecko nie nauczy się w domu, 
to może nauczy się w szkole, a bywa tak, że słowo 
nauczyciela – czy to dobrze, czy źle – bardziej prze-
konuje niż słowo rodziców. Tak często bywa. Wobec 
tego jeżeli w tej chwili nie możemy sprawy rozwiązać 
globalnie, to zróbmy chociaż jeden krok.

Proszę państwa, różne ustawy wielokrotnie noweli-
zujemy, to się dzieje, postępujemy coraz dalej czy coraz 
lepiej rozwiązujemy problem. Apeluję do wszystkich 
państwa, którzy troszczą się o zdrowie naszych dzieci, 
którzy troszczą się w ogóle o zdrowie naszego społe-
czeństwa, żebyśmy tę ustawę przyjęli. Ona naprawdę 
nie zaszkodzi, ona tylko pomoże. To jest tak, jak z całą 
edukacją dotyczącą różnych zagadnień, czy to segre-
gacji odpadów, czy to ochrony zwierząt. Gdy mówimy 
o tym i pokazujemy drogę, jaką powinniśmy postępo-
wać, to po prostu szkody nie tworzymy, aczkolwiek 
zawsze może być lepiej. Stąd mój apel: poprzyjmy tę 
ustawę. Ona jest tego warta. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Knosala, 

Meres i Kopeć złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyła senator Andżelika Możdżanowska.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

przedstawionego wniosku? Nie.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

że my odfajkowujemy problem, tworzymy ustawę 
incydentalną… W sklepikach będą trochę inne pro-
dukty, w związku z czym być może będzie trochę 
postępowań sądowych, bo, jak myślę, niektórzy pro-
ducenci nie odpuszczą. Po prostu w ten sposób to 
wygląda. Dlatego, tak jak wspomniałem na wstępie, 
mam mieszane uczucia co do tej ustawy. Jeśli chodzi 
o intencje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci 
i młodzieży – to jest ona jak najbardziej zasadna, 
ale rozwiązania, które są w niej zaproponowane, są 
cząstkowe, niepełne, a przede wszystkim nie mają 
odniesienia do szerszego kontekstu. Siedzi tutaj na 
sali wiceminister rolnictwa, który wie doskonale, jak 
ważny jest problem zdrowej żywności, jak ważna jest 
droga produktu od pola do widelca obywatela, jak 
ważne jest to, żeby pełna informacja o produkcie, 
nie tylko przeznaczonym dla dzieci i młodzieży… 
Skoro coś szkodzi dzieciom i młodzieży, to szkodzi 
również dorosłym. Tak że dla całego społeczeństwa 
ważne jest to, aby ten problem był w sposób właściwy 
uregulowany przez państwo bez naruszania wolności 
gospodarczych i swobód obywateli. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Chciałabym powiedzieć, że 2 kg czekolady… 

Żaden łasuch nie wytrzyma.
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę się z panią 

marszałek założyć, że…)
Proszę powtórnie panią senator Możdżanowską.

Senator Andżelika Możdżanowska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja chciałabym złożyć poprawkę, której złożenie 

zadeklarowałam panu ministrowi Sławeckiemu. Jest 
to poprawka, która doprecyzowuje, że w przypadku 
zespołu szkół lub zespołu szkół i placówek, w skład 
których wchodzi szkoła dla dorosłych, przepis art. 52c 
stosuje się także do szkoły dla dorosłych w tym zespo-
le, chyba że w skład zespołu szkół wchodzą wyłącznie 
szkoły dla dorosłych. Celem wprowadzenia powyż-
szej zmiany jest uwzględnienie sytuacji funkcjonowa-
nia zespołów szkół oraz zespołów szkół i placówek, 
w skład których wchodzi szkoła dla dorosłych. Należy 
bowiem przesądzić, czy w takich obiektach dopusz-
cza się sprzedaż i podawanie żywności niespełnia-
jącej wymagań określonych przez ministra zdrowia, 
czy też nie. Inne rozwiązanie podważyłoby spójność 
przekazu w zakresie kształtowania pozytywnych na-
wyków żywieniowych i byłoby niekorzystne w kon-
tekście wychowawczym.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) art. 54 w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o refe-
rendum lokalnym, stanowiąc, że głosowanie w re-
ferendum przeprowadza się w stałych i odrębnych 
obwodach głosowania, analogicznie jak w przepi-
sach zawartych w art. 12 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy.

Oznacza to, że obecne prawo do tworzenia odręb-
nych obwodów głosowania realizowane fakultatyw-
nie przez rady gmin zastąpione zostaje obowiązkiem 
tworzenia takich obwodów głosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, w zakładach pomocy społecznej, 
w zakładach karnych i w aresztach śledczych oraz 
w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, 
oczywiście wtedy gdy zaistnieją kodeksowe przesłan-
ki do ich tworzenia.

Ustawa nie nakłada obowiązku tworzenia odręb-
nych obwodów głosowania w domach studenckich 
i zespołach domów studenckich.

Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że 
treść ustawy jest zbieżna z wnioskiem senackiej 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, 
który złożono do laski marszałkowskiej. Chodzi 
o druk senacki, któremu nadano nr 725.

Pani Marszałek, mając to wszystko na uwadze, 
z upoważnienia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej wnoszę o przyjęcie usta-
wy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym bez poprawek. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: 

Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji Stanisław Huskowski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Ja tylko dodam, że Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji reprezentuje sekretarz stanu, pan 
Stanisław Huskowski.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia, Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionego wniosku i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refe-
rendum lokalnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 749, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 749 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej na swoim posiedzeniu w dniu 4 listopada 
rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm w dniu 23 paź-
dziernika bieżącego roku ustawę o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym i wnosi o jej przyjęcie bez 
poprawek.

Ustawa ma na celu uregulowanie kwestii zwią-
zanych z tworzeniem odrębnych, to jest niestałych, 
obwodów głosowania w referendach lokalnych. 
Konieczność przyjęcia takich regulacji wskazywa-
ło wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, or-
ganizacji pozarządowych, a także uchwały samej 
Państwowej Komisji Wyborczej, która między innymi 
w uchwale z 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych 
i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych doty-
czących odwołania organów jednostek samorządu 
terytorialnego wskazywała: przepis art. 54 ustawy 
o referendum lokalnym stanowi, że referendum prze-
prowadza się w stałych obwodach głosowania, nie 
wyklucza to jednak możliwości utworzenia przez 
radę gminy w referendum lokalnym odrębnych ob-
wodów głosowania w trybie art. 14 §4–6 kodeksu 
wyborczego. W zastrzeżeniach zgłoszonych przez 
wymienione instytucje i organizacje jednocześnie 
wskazywano, że prawo do realizacji obywatelskich 
uprawnień politycznych nie może podlegać swobod-
nej interpretacji czy to organów wyborczych, czy to 
organów stanowiących gminy.

Mając to na uwadze, ustawa przyjęta przez Sejm 
Rzeczypospolitej wprowadza korektę przepisów 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) wszystko odbywało się w ten sposób, że rolnik składał 
wniosek na przygotowanym druku, a odpowiednia 
osoba – współwłaściciel czy współposiadacz gospo-
darstwa, najczęściej jest to małżonek – podpisywała, 
że wyraża zgodę na nadanie takiego numeru. Przepis 
określał, że małżonkom nadaje się tylko jeden numer 
ewidencyjny i że ten numer dotyczy gospodarstwa, 
a nie osób. I jeżeli gospodarstwa są dwa, jeżeli mał-
żonkowie mieli dwa gospodarstwa przed zawarciem 
związku małżeńskiego, położone w znacznej odległo-
ści, która uniemożliwiała ich wspólne użytkowanie, 
to mimo wszystko nadawany był jeden numer. Wiele 
wątpliwości budziło takie rozwiązanie. W przypadku 
wielu programów, chociażby w przypadku tak zwane-
go programu dla gospodarstw niskotowarowych czy 
kilku innych, powodowało to duże problemy.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, projekt zakłada 
dwie zmiany. Pierwsza zmiana polega na tym, że 
całość będzie prowadzona w ramach procedury admi-
nistracyjnej. Wcześniej ta procedura była w pewnym 
sensie ograniczona, dlatego że jeżeli był dokonywany 
wpis, to był on dokonywany nie w drodze decyzji 
administracyjnej, tylko w ramach postępowania re-
jestrowego, zaś odmowa wpisu następowała w formie 
decyzji i dopiero w tym momencie było uruchamiane 
postępowanie administracyjne. Druga sprawa to eli-
minacja tego zapisu dotyczącego wspólnego numeru 
dla gospodarstw prowadzonych przez małżonków 
i, z logicznego punktu widzenia, zastąpienie go za-
pisem nakazującym nadanie de facto oddzielnego 
numeru dla każdego gospodarstwa. Czyli jeżeli te 
dwa gospodarstwa są prowadzone oddzielnie, będzie 
nadawało im się oddzielny numer, a jeżeli te gospo-
darstwa stanowią jedną niepodzielną całość, wtedy 
gospodarstwu nadawany będzie jeden numer.

Jednocześnie do projektu, który przyszedł z Sejmu, 
komisja postanowiła wprowadzić dwie poprawki. 
Po pierwsze, w art. 1 skreśla się pkt 1, a po drugie, 
w art. 1 w pkcie 3 po wyrazach „ust. 1” dodaje się 
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz 
dodaje się lit. b w brzmieniu: „po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: «Producent jest obowiązany 
przedstawić na żądanie kierownika biura powiatowe-
go Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie 
działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie 
rolnym»”. Chodzi tutaj o to, że na żądanie agencji 
rolnik musi przedstawić dokumenty, które może nie 
wprost potwierdzają, może nie bezsprzecznie po-
twierdzają fakt prowadzenia tego gospodarstwa, bo 
trudno znaleźć takie dokumenty, ale wskazują, że są 
takie okoliczności. Dalej dodaje się zapis: „Minister 
właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze roz-
porządzenia, dokumenty, o których mowa w art. 11 
ust. 1a”, uwzględniając dokumenty uprawdopodobnia-
jące – tutaj chodzi właśnie o to, o czym przed chwi-
lą mówiłem – posiadanie środków produkcji rolnej, 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Wojciechowski, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Krótkie pytanie. Ile jest referendów, w których 

jest różnica między obwodami. Czy są takie dane? 
Jeżeli nie ma, to…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Nie ma.)
Nie ma danych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Muchacki, 

Knosala, Meres i Kopeć złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 747, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 747 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Grzegorza Wojciechowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, celem ustawy 
jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 grudnia ubiegłego roku. 
Trybunał wskazał na niekonstytucyjność przepisu 
dotyczącego obowiązku posiadania wspólnego nu-
meru gospodarstwa przez małżonków. Dotychczas 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



27

65. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2014 r.
Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,  

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(senator sprawozdawca G. Wojciechowski) ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowią-
zywała procedura zgodna z kodeksem postępowania 
administracyjnego. To po pierwsze. A po drugie, jeże-
li chce się utworzyć odrębny numer gospodarstwa czy 
producenta, to ciężar dowodu, że to jest odrębne go-
spodarstwo, oddzielny twór, podmiot gospodarczy… 
Ja jako występujący przedstawiam dowody świadczą-
ce o tym, że to jest odrębne gospodarstwo rolne czy 
producent, czy… I to jest podstawowa sprawa: ja mam 
przedstawić dowody. Nie można stworzyć zamknię-
tego katalogu dowodów, które trzeba przedstawić, 
tylko, tak jak mówi k.p.a., wszelki dowód, który może 
stanowić o tym, że to jest odrębne gospodarstwo, 
odrębny twór gospodarczy, może być podstawą do 
wydania decyzji przez kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
bo on jest pierwszym organem, zgodnie z k.p.a.

Chcę też przypomnieć Wysokiemu Senatowi, że 
ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego już 
od 2007 r. obowiązuje w przypadku ustawy o płat-
nościach bezpośrednich, czyli to by jedno z drugim 
współgrało. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję również.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski i pan 
senator Górecki.

Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, zmiana procedury z rejestrowej 

na administracyjną niewątpliwie może spowodować 
wydłużenie samej rejestracji, i pewnie spowoduje. 
Czy nie obawia się pan minister, że dojdzie do takiej 
sytuacji, że utrudni to korzystanie z jakichś progra-
mów, które z różnych powodów mogą się pojawiać 
w ostatniej chwili? No, były wcześniej takie sytu-
acje… Posiadanie tego numeru w pewnym sensie 
może być i bywało traktowane równoznacznie z tym, 
że ktoś prowadzi to gospodarstwo. Czy zdaniem pana 
ministra nie spowoduje to jakichś perturbacji w przy-
szłości? Wcześniej na przykład wnioski o dopłaty 
bezpośrednie często były składane równocześnie 
z wnioskami o wpis do ewidencji producentów, te-
raz oczywiście nie będzie to już możliwe. Dziękuję 
bardzo.

w tym gruntów rolnych, oraz dokumenty wskazujące 
na samodzielne ponoszenie przez wnioskodawcę wy-
datków związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego”. To jest pierwsza poprawka. I druga popraw-
ka. Dodawany w art. 12 ustawy o ewidencji ust. 4a 
nakazuje wpisać małżonka lub współposiadacza 
gospodarstwa prowadzącego odrębne gospodarstwo 
rolne do ewidencji producentów i nadać mu odrębny 
numer identyfikacyjny. Przepis ten powtarza treść 
art. 12 ust. 4 pkt 2, w związku z art. 11 ust. 1, więc 
ten niepotrzebny przepis powinien zostać skreślony. 
Te dwie poprawki są…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: To było 
na posiedzeniu komisji?)

Tak, tak, to są poprawki komisyjne. W związku 
z tym w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wnoszę, aby Wysoki Senat raczył uchwalić ustawę 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Ja tylko przypomnę, że Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi reprezentuje podsekretarz stanu, pan 
Tadeusz Nalewajk.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Temat ten był przedmiotem obrad Sejmu, komisji 

sejmowych, komisji senackich. Stanowisko rządu jest 
takie: rząd jest za wersją wypracowaną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy za tym, żeby 
w przypadku wydawania decyzji o nadaniu numeru 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw czy 
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decyzję, a druga kwestia to weryfikacja na etapie 
wniosku o płatność, czyli weryfikacja dokonywa-
na przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Po prostu życie pokazuje, że w niektórych przy-
padkach każdy dowód – może wrócę jeszcze do pier-
wotnej myśli – każdy dowód, który… Oczywiście to 
jest podstawa, to jest kwestia oddzielnych zakupów, 
podatku, takich elementów, które mogą stanowić 
o tym, że kierownik biura wyda decyzję, a myślę, że 
najbardziej bezpieczna jest decyzja. Do tego ważne 
są wszystkie zaświadczenia. Obecnie zaświadczenia 
o numerze ewidencyjnym będą ważne. Kto będzie 
chciał uzyskać… Wydano zaświadczenie, jest jeden 
numer identyfikacyjny, dana osoba będzie składała 
wniosek i dopiero wtedy będzie wydawana decyzja. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Mam jeszcze jedno pytanie do pana ministra: czy 
odpowie na moje pytanie, czy niestety już meryto-
rycznie odpowiedział? Pytam, bo ja to tak traktuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Proszę?)

Pan minister odpowiedział niestety merytorycz-
nie, czyli akceptuje moją opinię, odpowiedział mery-
torycznie na moje pytanie, więc akceptuje treść mojej 
wypowiedzi, opinii.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, pokusa będzie 
zawsze, po to jest bezpieczeństwo zapewniane przez 
kodeks postępowania administracyjnego i dostarcza-
nie dowodów. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jeszcze pan senator Wojciechowski. Jednocześnie 
informuję, że za minutę muszę ogłosić przerwę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Na pewno się zmieścimy, Pani Marszałek.
Chodzi mi o to, że w różnych programach są różne 

definicje zarówno gospodarstwa, jak i rolnika, a nu-
mer jest ten sam. Czy nie będzie jakichś problemów 
w związku z tym, że inna będzie definicja gospo-

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Króciutko. Zainspirowano mnie pytaniem, czy ta 

ustawa nie będzie właśnie inspirowała do sztucznego 
podziału gospodarstw. Zatem pytanie do pana mini-
stra: jak skutecznie to zabezpieczycie?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Odnośnie do pierwszego pytania powiem tak. 

Podstawowa zasada kodeksu postępowania admini-
stracyjnego to jest zasada: bez zbędnej zwłoki. To jest 
raz. Dwa. Zawsze jest możliwość złożenia skargi na 
bezczynność organu, jeśli chodzi o proces decyzyjny.

Druga sprawa. Jest taka kwestia. Każdy wniosek 
jest jeszcze weryfikowany albo w pierwszym filarze 
na etapie płatności bezpośrednich, albo jeśli cho-
dzi o środki inwestycyjne, w drugim filarze PROW. 
Sytuacja jest taka. Skąd się wziął wyrok Trybunału? 
Oczywiście z życia. Ja znam kilkanaście nazwisk 
osób całej z Polski, które to osoby piszą od kilku 
lat. My mamy tony – przepraszam za wyrażenie – 
dosłownie tony materiałów dowodowych, różnych 
odwołań, skarg, zażaleń dotyczących tego, dlaczego 
nie można uzyskać odrębnego numeru ewidencyjnego 
gospodarstwa, oddzielnego numeru.

Zacznę od tego, że jeśli chodzi o płatności bez-
pośrednie, to nikt nie weźmie podwójnie za ten sam 
areał. Jeśli nawet ktoś ma 1 tysiąc ha i zostałoby to 
podzielone na pół, to należy się jedna płatność do 
każdego hektara, bez względu na to, po której to 
jest stronie. Oczywiście – mówię o tym, o co pytał 
pan senator Górecki – na pewno będzie pokusa, 
może być pokusa, bo jeśli mam oddzielny numer 
ewidencyjny gospodarstwa, to w drugim filarze, 
gdy spełniam warunki, gdy na przykład podzielę 
gospodarstwo, mogę uzyskać dwa wnioski, załóżmy, 
modernizacyjne czy z innych działań, które będą 
dostępne w ramach PROW na lata 2014–2020. Tak 
jak mówię, jedna kwestia to jest dojście do nume-
ru ewidencyjnego gospodarstwa, gdzie się wydaje 
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(senator G. Wojciechowski) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Tak, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:

Powiem w ten sposób: myślę, że my nie rozstrzy-
gniemy dzisiaj spraw, które reguluje kodeks rodzinny.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Do protokołu wystąpienia w dyskusji złożyli pan 

senator Knosala i senator Kopeć.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 14.30.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 00 
do godziny 14 minut 30)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 
dla Odry – 2006”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 768, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 768 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana sena-
tora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawoz-
dania tych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W imieniu połączonych komisji – Komisji 

Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych – pragnę przedłożyć Wysokiej Izbie 
sprawozdanie dotyczące projektu ustawy o uchyle-
niu ustawy o ustanowieniu programu wieloletnie-
go „Program dla Odry – 2006”. Ustawa pochodzi 
z przedłożenia rządowego. Sejm uchwalił ją w dniu 

darstwa czy rolnika w ramach jednego programu, 
a inna w ramach drugiego? Czy w związku z tym nie 
pojawi się jakiś problem? Jak to widzi pan minister? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Numer ewidencyjny. Ażeby dostać numer ewiden-

cyjny, ja jako rolnik, jako producent rolny nie muszę 
być właścicielem, mogę być dzierżawcą, mogę być 
posiadaczem samoistnym, ale numer musi dotyczyć 
określonego areału, na którym ja się poruszam albo 
coś produkuję. Mało tego, kierownik biura powiato-
wego, czyli organ pierwszej instancji, gdy w danym 
powiecie jest 80 tysięcy czy 100 tysięcy ha… Ludzie 
są najlepiej zorientowani co do tego, co się w tym po-
wiecie dzieje. Oczywiście, tak jak mówiłem, zawsze 
będą jakieś rozterki, ale życie pokazuje, że powin-
niśmy ten temat… Nie będzie to wiele przypadków, 
ale oczywiście trzeba się zabezpieczyć przed tym, 
o co pan senator pytał, przed sztucznym podziałem, 
bo – jak mówię – ta pokusa będzie zawsze. Ale nie 
ma obaw. Z tego, co mamy…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Pani 
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Panie Senatorze, przykro mi, ale muszę…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tylko jedno 

pytanie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: To w przerwie za-

pytaj.)
(Głos z sali: To może po przerwie.)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czasu wystar-

czy, nie będzie długie.)
Proszę, słucham.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Z tego, co rozumiem, ta definicja będzie głównie 
na potrzeby dopłat bezpośrednich? Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Jeśli mogę, Pani 
Marszałek?)
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(senator sprawozdawca L. Czarnobaj) czym program ten nie jest rozwiązany w sensie… 
Rozwiązany jest program jako zadanie sektorowe, 
ale cały plan działań, łącznie z nakładami finanso-
wymi, jest w załączniku do tej ustawy. Oznacza to, 
że cały program inwestycyjny, program ilościowy, 
program zadaniowy będzie realizowany, ale przez 
innego operatora. Ustawa wyznacza operatora, któ-
rym nie będzie, jak do tej pory, Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu, ale RZGW.

Następnie rozstrzygana jest istotna kwestia. 
Mianowicie oprócz zadań, kwot i harmonogramu za-
dań realizowanych przez RZGW ważnym elementem 
jest rozstrzygnięcie spraw związanych z kwestiami 
pracowniczymi, które rozstrzyga ten projekt ustawy. 
Najważniejszą rzeczą jest to, że pracownicy, którzy 
zajmują się realizacją tychże zadań – o ile dobrze 
pamiętam, jest ich chyba dziewięcioro…

(Senator Jadwiga Rotnicka: O takich liczbach 
mówimy…)

O takich liczbach mówimy.
Otóż z dniem wejścia w życie ustawy stają się oni 

pracownikami RZGW.
Ostatnia kwestia to jest kwestia majątku. Otóż 

majątek, który służy w urzędzie wojewódzkim do 
realizacji tego zadania, staje się… Nadal to jest ma-
jątek Skarbu Państwa, w jednej i drugiej instytucji 
jest majątkiem Skarbu Państwa, ale instytucją, która 
będzie zarządzała tym majątkiem, będzie RZGW.

Panie Marszałku, w imieniu połączonych komisji 
proszę o przyjęcie tego projektu ustawy łącznie z po-
prawkami. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie państwo senatorowie mogą zadawać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
pana senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa…

Pan senator Klima, tak? Bardzo proszę.
(Głos z sali: A karta tam jest?)
(Senator Alicja Zając: Tu nie ma karty, trzeba wró-

cić na swoje miejsce.)

Senator Maciej Klima:

Czy teraz działa?
(Senator Robert Mamątow: Trzeba wcisnąć guzik.)
Panie Marszałku!
Temat „Programu dla Odry – 2006” już miał oka-

zję być poruszany w Senacie przeze mnie przy okazji 
poszerzenia porządku obrad w tym roku i w roku 
poprzednim w związku z implementacją prawa 
wodnego i zarzutami ze strony Unii Europejskiej, 
że będą problemy z rozliczeniem niektórych pro-
jektów realizowanych między innymi w zakresie 
„Programu dla Odry – 2006”. I mam takie oto pytanie 

7 listopada 2014 r. Połączone komisje senackie – 
Komisja Środowiska i Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych – w dniu 18 listopada pozytywnie zaopi-
niowały ten projekt ustawy i wprowadziły do niego 
cztery zmiany. Generalnie są to poprawki redakcyjne 
i prawne, które nie odnoszą się do treści merytorycz-
nych projektowanej ustawy.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt tej ustawy 
uchyla w całości ustawę o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Podczas 
posiedzenia połączonych komisji pan minister przed-
stawił stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie 
dyrektywy wodnej realizowanej w Polsce oraz dzia-
łania polskiego rządu w zakresie gospodarki wod-
nej. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska prowadzi 
politykę gospodarki wodnej niezgodnie z dyrektywą 
wodną. Główny element wątpliwości czy sugestii ko-
misji europejskiej dotyczy resortowości. Jak państwo 
wiecie, zadania środowiskowe, przeciwpowodziowe, 
żeglugowe, gospodarcze prowadzone są przez różne 
instytucje – nie ma jednej instytucji, która zajmuje 
się dorzeczem czy Wisły, czy Odry, stąd sugestie 
Komisji Europejskiej, aby to, co dotyczy wymienio-
nych przeze mnie zadań w całej gospodarce wodnej… 
Chodzi o to, żeby zadania gospodarcze, dotyczące 
ochrony środowiska, inwestycyjne, środowiskowe 
były prowadzone przez jedną administrację. Jak po-
wiedziałem, dotyczy to dwóch największych zlewni, 
czyli dorzecza Wisły i dorzecza Odry.

Dwa lata temu Komisja Europejska zwróciła się 
do Polski o dostosowanie prawa do wymogów unij-
nych. Polski rząd podjął, co pan minister przedsta-
wiał podczas posiedzenia komisji, działania… Rada 
Ministrów przyjęła tak zwany action plan, który za-
kłada między innymi uchylenie programów sektoro-
wych w latach 2013–2014, a pochodną przyjęcia tego 
planu jest między innymi projekt tejże ustawy. Rada 
Ministrów przyjęła tak zwane master plany w obrębie 
zlewni wód. Master plan jest to po prostu spis zadań 
wraz z oceną środowiskową, czyli… jakie zadania 
mają być realizowane. Najważniejsza data i najważ-
niejsze zadanie: od 2016 r. muszą być gotowe i będą 
obowiązywały plany gospodarowania w dorzeczach.

Główne przesłanie, jeszcze raz je… Uwagi Komisji 
Europejskiej dotyczą sektorowości, różnych instytu-
cji, organizacji, które zajmują się gospodarką wodną 
w dorzeczu tych dwóch największych zlewni. Zgodnie 
z wytycznymi Komisji Europejskiej problemem tym 
powinna zajmować się jedna instytucja wskazana 
przez państwo.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt tej usta-
wy… Chciałbym króciutko omówić pięć najważ-
niejszych elementów. Jak już powiedziałem, usta-
wa rozwiązuje „Program dla Odry – 2006”, przy 
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(senator M. Klima) Jeżeli zaś chodzi o to, czy przyjęte zadania mają 
się jakoś do opóźnień w stosunku do planów itd., 
to odpowiadam, że ta sprawa nie była przedmiotem 
obrad komisji. Ja nie mam wiedzy – myślę więc, że to 
pan minister odpowie na pytanie pana senatora – jeśli 
chodzi o ewentualne zagrożenia dotyczące realizacji 
projektu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze raz pan senator Klima?

Senator Maciej Klima:

Ostatnie pytanie, Panie Marszałku.
Procedujemy nad ustawą o uchyleniu ustawy 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 
dla Odry – 2006”. Ale szereg inwestycji realizowa-
nych w zakresie tego „Programu dla Odry – 2006” 
i szereg środków finansowych pozyskiwanych między 
innymi z Unii było przypisanych właśnie konkretnie 
do tego ustawowego programu. I teraz pytanie: czy 
niejako na linii „wykonawca – realizacja – pobrane 
środki” nie wystąpią problemy, skoro my zmieniamy 
jak gdyby nazewnictwo związane z tym wieloletnim 
programem? Pytam o to, ponieważ inwestycje były re-
alizowane w ramach tego programu wieloletniego i na 
pewno tak to zapisane w wielu dokumentach, które 
dotyczą realizacji poszczególnych inwestycji. I teraz 
tak: skoro my uchwalamy ustawę i likwidujemy jak 
gdyby… I tu jest możliwy być może, powiedziałbym, 
prawny problem, bo kiedy na przykład występują 
problemy z płatnościami, z realizacją, z czasowymi 
przerwami… I z tego wynika mój niepokój co do 
tego elementu, który my w tym momencie, decydu-
jąc się na uchylenie ustawy, likwidujemy. Czy przez 
to nie spowodujemy większych problemów na linii 
Polska – a raczej, powiedzmy, Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski – i Bruksela? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Ja rozumiem, pan minister będzie tutaj…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tyko jedno zdanie, 

Panie Marszałku.)
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jeszcze raz 
chcę powiedzieć, że aż tak szczegółowo, a więc w od-
niesieniu do ewentualnych problemów prawnych, bo 
o tych tutaj mówimy, dotyczących jakby zamiany 
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez urząd wo-

do pana senatora. Zarówno w moim oświadczeniu, 
jak i w punkcie porządku obrad wynikła kwestia, że 
stopień zaangażowania środków finansowych, mię-
dzy innymi unijnych, w realizację „Programu dla 
Odry – 2006” jest dość poważny, zaciągnięto wiele 
pożyczek, tymczasem opóźnienia w realizacji wielu 
projektów są wieloletnie. Czy takie działanie, które 
jak gdyby zamyka ten program, jest próbą ucieczki od 
odpowiedzialności za niewykonanie od 2006 r. zadań 
ujętych w tym programie? Ja rozumiem, że sprawy 
dotyczące pracowników, przekazania tego wszystkie-
go, są bardzo istotne, ale kwestia inwestycji, które są 
realizowane w zakresie „Programu dla Odry – 2006”, 
jest o tyle niepokojąca, że zarówno w odpowiedzi 
na moje oświadczenie jak też w czasie posiedzenia 
pojawiły się obawy, czy wszystkie projekty zostaną 
właściwie rozliczone i czy Polska nie będzie niestety 
zmuszona oddać określonych sum Unii Europejskiej. 
Chciałbym, żeby pan powiedział kilka słów na ten 
temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie.
Panie Senatorze, w miarę możliwości…

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Przedmiotem obrad obu komisji nie była reali-

zacja programów i harmonogramów działań w ra-
mach „Programu dla Odry – 2006”, a to z jednego 
powodu, który ja przyjmuję jako aksjomat: to co 
przedstawiał pan minister, czyli zakres rzeczowy, 
harmonogram realizacji oraz nakłady, nie ulegają 
zmianie. Tak to było przedstawione na komisji. To 
po pierwsze.

Po drugie, w ramach istniejącego dzisiaj przyjęte-
go przez rząd programu dotyczącego działań w tych 
dwóch zlewniach, czyli w ramach tego, co nazywamy 
dzisiaj master planami, mogą być realizowane nowe 
zadania. W związku z tym to nie było przedmiotem 
obrad, więc my przyjęliśmy… Ja w swojej logice ro-
zumowania przyjąłem, że dzisiaj to nie jest problem 
tylko i wyłącznie przejęcia pracowników czy mie-
nia do zarządzania dla celów realizacji programu. 
Jeszcze raz zaznaczam: w załączniku do tej ustawy 
jest wykaz rzeczowy nakładów finansowych na reali-
zację tego zadania. Czyli krótko: Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki był realizatorem projektu, który został 
uchwalony przez parlament, a dzisiaj realizatorem 
tego projektu będzie RZGW. I to jest tyle, jeśli chodzi 
o moją wiedzę.
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(senator L. Czarnobaj) nuje, czyli pełnomocnika rządu do spraw „Programu 
dla Odry – 2006”, a jest nim wojewoda dolnośląski. 
Ale oczywiście wojewoda pozostaje wojewodą, tyl-
ko przestaje mieć ten dodatkowy tytuł. Koordynację 
całego programu przekazujemy z rąk właśnie pełno-
mocnika rządu, czyli wojewody dolnośląskiego, do 
RZGW we Wrocławiu. Robimy to z tych powodów, 
o których mówił pan senator sprawozdawca.

Wszystkie zadania, które są realizowane albo są 
wpisane w ten program, a jeszcze nie zaczęły być 
realizowane – bo jest jeszcze parę mniejszych zadań, 
których rozpoczęcie jest planowane na przykład jesz-
cze w tym roku albo w 2015 r. – będą realizowane. To 
znaczy inaczej mówiąc, tak trochę w uproszczeniu, 
likwidujemy szyld, ale wszystkie zadania i wszyscy 
beneficjenci środków, wszyscy inwestorzy, bo prze-
cież inwestorów jest bardzo wielu… Likwidujemy 
instytucję, powiedziałbym, koordynującą i zastępu-
jemy tę instytucję inną instytucją koordynującą, czyli 
RZGW, ale wszystko będzie funkcjonowało dalej. 
Tego dotyczyła, jak zrozumiałem, podstawowa nie-
pewność czy pytanie pana senatora.

Co do poprawek zgłoszonych na posiedzeniu po-
łączonych komisji – jeśli można od razu odnieść się 
do tych poprawek – w którym brałem wczoraj udział, 
chciałbym powiedzieć, że w sprawie poprawek pierw-
szej, drugiej, trzeciej nasza opinia jest pozytywna, 
a co do poprawki czwartej, ostatniej mamy jednak… 
przepraszam, co do trzeciej poprawki, czyli skreśle-
nia art. 9, mamy wątpliwości. Art. 9 zmierza do tego 
– nie mam przy sobie tego projektu ustawy – żeby 
prezes Rady Ministrów mógł wydawać rozporządze-
nie o przenoszeniu środków pomiędzy rozdziałami, 
działami w budżecie państwa w 2015 r. Chodzi o to, 
żeby prezes Rady Ministrów mógł po zlikwidowaniu 
instytucji dotychczasowej, czyli tego biura koordy-
nacji „Programu dla Odry – 2006” w urzędzie wo-
jewódzkim we Wrocławiu, w wypadku którego są 
zaplanowane środki na 2015 r… Ale jak likwidujemy 
tę instytucję, przekazujemy zadania, ludzi i sprzęt do 
innej instytucji, też instytucji Skarbu Państwa, ale 
innej instytucji, którą jest RZGW, to RZGW powinien 
móc również dysponować środkami przeznaczonymi 
na obsługę tego biura, chociażby na płace dla tych 
osób. Naszym zdaniem zapis art. 9 jest absolutnie 
konieczny, by nie spowodować dużych problemów, 
które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do 
tego, że ludzie, którzy się przeniosą z dotychczaso-
wego miejsca – to znaczy przeniosą się, jeśli chodzi 
o szyld, bo fizycznie będą pracowali w tym samym 
miejscu – na przykład nie dostaną pensji w styczniu 
czy w lutym przyszłego roku.

W związku z tym apelowałbym o to, żeby nie 
skreślać art. 9 z tego projektu ustawy. To tyle.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

jewódzki, na podmiot Skarbu Państwa, jakim jest 
RZGW… W mojej ocenie problemu tu nie ma. Z mo-
jego doświadczenia wynika, że nieraz wprowadzali-
śmy zmiany dotyczące tego, kto był beneficjentem… 
I później następowały takie zmiany. Więc w mojej 
ocenie problemu tu nie ma.

Ale chcę tu powiedzieć tak: to nie było przedmio-
tem obrad komisji. To po pierwsze. Po drugie, według 
projektu ustawy cały zakres prac, które miałyby być 
realizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
będzie realizowany przez RZGW. A czy wystąpią tu 
jakieś komplikacje prawne? Myślę, że pan minister…

(Senator Maciej Klima: Zmienia się inwestor.)
Panie Senatorze…
(Senator Maciej Klima: Z nazwy.)
No właśnie to chciałem powiedzieć, że inwestor, 

Skarb Państwa, pozostaje ten sam, choć najpierw re-
alizatorem projektu w imieniu Skarbu Państwa był 
urząd wojewódzki, a teraz będzie to RZGW. Nieraz 
jako samorządowcy czyniliśmy tego rodzaju przeka-
zywanie inwestycji do realizacji w trakcie trwania 
danego przedsięwzięcia i nie było z tym problemów. 
Ale ja nie chciałbym tutaj wyrokować… Po pierwsze, 
to nie było przedmiotem obrad komisji, a po drugie, 
nie czuję się na siłach, by wyrokować, że nie będzie 
tu problemów prawnych, i myślę, że na to odpowie 
pan minister. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Teraz pan minister Stanisław Huskowski, 

z Dolnego Śląska zresztą.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o zabranie głosu 

i przedstawienie stanowiska rządu, a także, ewentual-
nie, o rozwianie obaw, które pojawiły się w pytaniach 
pana senatora Klimy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Administracji i Cyfryzacji  
Stanisław Huskowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście nie będę tu już przedstawiał projek-

tu ustawy i motywował, dlaczego zdecydowaliśmy się 
jako rząd ten projekt parlamentowi przedstawić. Ale 
chciałbym odpowiedzieć… czy może raczej rozwiać 
wątpliwości pana senatora co do tego, z czym zwró-
cił się do mojego poprzednika, czyli sprawozdawcy. 
Odpowiem na to, na co potrafię odpowiedzieć.

Po pierwsze, likwidujemy, że tak powiem, instytu-
cję… program i instytucję, która ten program koordy-
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wejdą w życie nowe polskie ustawy zgodne z prawem 
unijnym. Komisja zażyczyła sobie, ażeby w tym cza-
sie rząd polski przyjął tak zwane master plany, czyli 
żeby ocenił… to znaczy żeby dokonano oceny, bo 
nie robi tego rząd, tylko Ministerstwo Środowiska, 
KZGW, czyli Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej… 
Firma wybrana w przetargu utworzyła projekty master 
planów, a potem rząd je przyjął. Jak mówię, Komisja 
zażyczyła sobie, żeby wszystkie zadania, które pod-
mioty publiczne i niepubliczne, prywatne, zamierza-
ją w najbliższym czasie, to jest jeszcze w roku 2014, 
a także w 2015, 2016, realizować na dowolnej rzece 
czy cieku wodnym, zebrać i ocenić pod względem 
środowiskowym. O ile pamiętam, to sześć i pół tysią-
ca takich projektów wpłynęło do firmy, która prowa-
dziła tę sprawę. Ta firma podzieliła je na trzy grupy. 
Pierwszą grupę stanowią projekty, których realizacja 
nie wpływa negatywnie na środowisko i stan wód. 
Drugą – projekty, których realizacja wpływa na śro-
dowisko. Stopień tego wpływu na środowisko trzeba 
zbadać każdorazowo w indywidualnej ocenie wpływu 
na środowisko. A trzecią grupę stanowią negatywne 
przypadki… Ten katalog, który jest grubą książką, to 
nie jest plan w sensie… Sformułowanie „plan dzia-
łań” kojarzy nam się, przynajmniej w języku polskim, 
z tym, co zrobimy jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok czy 
za pięć lat. A to, co mamy tutaj, to jest zbiór wszyst-
kich zadań, które zamierza zrealizować ktokolwiek, 
nawet prywatna osoba, która ma wydzierżawiony, nie 
wiem, jakiś kawałek strumienia i chce na nim zrobić 
jakąś budowlę. Jeżeli miała zamiar to zrobić w tym 
lub w przyszłym roku, to musiała to zgłosić i musiało 
to podlegać ocenie. Master plan, jak mówiłem, za-
wiera te trzy działy. Master plan czy master plany, 
bo można mówić o liczbie mnogiej, zostały przyjęte 
w sierpniu bieżącego roku uchwałą Rady Ministrów 
zgodnie z oczekiwaniami sformułowanymi półtora 
roku wcześniej przez Komisję Europejską. I taka jest 
odpowiedź.

(Senator Dorota Czudowska: Panie Ministrze, 
jeszcze drugie pytanie…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Tak, jeszcze drugie pytanie, Panie Ministrze.
(Senator Dorota Czudowska: Czy master plan…)
Pani Senator, nic nie słychać. Proszę bliżej mi-

krofonu…

Senator Dorota Czudowska:

Dobrze?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: O, teraz 

tak.)
Chciałabym dopowiedzieć… Jeszcze jedno pyta-

nie. Czy pan minister nie uważa, że przez opieszałość 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Dorota Czudowska. Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dwa pytania.
Proszę mi dokładnie wytłumaczyć, co to jest ten 

master plan.
I drugie pytanie. Dlaczego master plan dla pro-

gramu „Program dla Odry – 2006” będzie lepszy niż 
„Program dla Odry – 2006”?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Administracji i Cyfryzacji  
Stanisław Huskowski:

Master plan jest to dokument – zaraz powiem do-
kładniej, co on zawiera – którego utworzenia i wdroże-
nia zażądała od Polski Komisja Europejska w miejsce 
dotychczas obowiązującej procedury podejmowania 
decyzji dotyczących wszelkich inwestycji sytuowa-
nych na wodzie. Chodzi o drogi przy wodzie, mo-
sty, nabrzeża, śluzy, jazy i wszystkie inne tego typu 
elementy. Komisja Europejska, oczekując od Polski 
dostosowania polskiego prawa w zakresie gospodaro-
wania na wodach do dyrektywy wodnej, zdawała sobie 
sprawę z tego, że natychmiastowe przejście z systemu 
dotychczasowego na system nowy, oczekiwany przez 
Komisję – chodzi o utworzenie dwóch oddzielnych 
administracji, jednej dla dorzecza Odry, drugiej dla 
dorzecza Wisły, które to administracje będą podej-
mowały wszystkie decyzje dotyczące wszelkich in-
westycji czy działań gospodarczych, turystycznych 
itd. na tych rzekach – spowoduje… Do czasu, kiedy 
takie plany gospodarowania w dorzeczach powstaną, 
potrzebny jest jakiś dokument tymczasowy, na rok 
czy półtora, który niejako zastąpi dotychczasowe złe 
polskie prawo w tym zakresie. Dotąd niektóre decy-
zje podejmowane były niezgodnie z prawem unijnym. 
Dokument ten spowoduje, że Polska nie będzie musiała 
wstrzymywać działań na wodach do momentu, kiedy 
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(senator D. Czudowska) albo „ochrona przed powodzią”. A nagle w załączniku 
widzimy „ochrona od powodzi”. Skąd się wzięła taka 
zmiana, i to w kilku miejscach? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Janina Sagatowska: Od nagłej i niespo-

dziewanej śmierci…)
(Senator Alicja Zając: Po co takie zamieszanie 

wprowadzać?)
Proszę państwa, pan minister będzie odpowiadał, 

proszę nie odpowiadać z miejsc.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Administracji i Cyfryzacji  
Stanisław Huskowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Może będę odpowiadał na pytania czy też wąt-

pliwości w kolejności ich zadawania. Czy master 
plan jest lepszy od „Programu dla Odry – 2006”? 
Czy rozwiąże problemy lepiej czy gorzej? Ja bym 
powiedział, że on się nijak nie ma do „Programu dla 
Odry – 2006”. „Program dla Odry – 2006” był… 
Tak jak mówiłem, likwidujemy tylko szyld instytucji, 
która jest niezgodna z prawem europejskim. Komisja 
Europejska żąda, zgodnie z dyrektywą wodną sprzed 
dziewięciu lat… Nie, przepraszam, dyrektywa wodna 
jest chyba z 2003 r. A Polska od 2005 r. powinna się 
do niej stosować. I zdaniem Komisji przez dziewięć 
lat się do tej dyrektywy nie stosuje, ponieważ, przede 
wszystkim, tak jak mówił pan senator sprawozdawca, 
różnymi zadaniami na wodach zarządza się sektoro-
wo, oddzielnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, oddzielnie Ministerstwo Administracji, oddziel-
nie Ministerstwo Gospodarki i tak dalej. Jest wielu 
dysponentów tego, co się dzieje na wodzie. A oprócz 
tego są programy sektorowe, takie jak ten, o którym 
mówimy, był także rządowy program, już uchylony, 
ochrony przed powodzią dotyczący górnej Wisły. Tak 
więc my likwidujemy ten program, że tak powiem, 
jako szyld, ale nie likwidujemy jego zadań. A jeżeli 
chodzi o master plan, to on tylko ocenia wspomniane 
zadania, które wchodzą w zakres „Programu dla Odry 
– 2006”, zresztą wszystkie je ocenia pozytywnie.

Kolejne pytanie pani senator dotyczyło tego, czy 
nie straciliśmy na samodzielności przez to, że prze-
ciągaliśmy realizację „Programu Odra – 2006” na 
skutek, jak powiedziała pani senator, ociągania się 
rządu, przez co teraz już nie możemy wykonywać 
wspomnianych działań samodzielnie, tylko musimy 
poddawać się rygorom Komisji Europejskiej. Moja 
odpowiedź na to pytanie ma dwie części. Nazwa 

polskiego rządu w zakresie realizacji „Programu dla 
Odry – 2006” straciliśmy suwerenność w zarządza-
niu własnymi dobrami, w tym przypadku wodnymi, 
i teraz musimy się podporządkować przepisom Unii 
Europejskiej? Bo już dawno mogliśmy wspomniany 
problem załatwić jako Polska, suwerennie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jarosław Obremski, bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:

Panie Ministrze, my jesteśmy w takim wieku, że 
pamiętamy powódź w 1997 r. i dla nas ten numer, 
„Program dla Odry – 2006”, to nie był… To nie nu-
mer dyrektywy europejskiej, tylko data zakończenia 
pewnego projektu, który miał zostać zrealizowany. 
Tak więc może dobrze, że jest zmiana.

Ale moje pytanie jest takie: czy ja dobrze rozu-
miem, że sens omawianej tu zmiany będzie między 
innymi taki, że wyeliminujemy pewne paradoksy, 
o których byłem wielokrotnie informowany przez 
włodarzy i mieszkańców powiatu z siedzibą w Środzie 
Śląskiej, związane z tym, że pieniądze muszą być wy-
dane przez RZGW? Chodzi o to, że jest budowany 
wał, tylko że ten wał nie zabezpiecza terenów przed 
powodziową, ponieważ… Ten budowany wał to nie 
jest wał należący do urzędu wojewódzkiego. I nie 
można dojść do porozumienia, nie można przekazać 
pieniędzy, w związku z tym mamy piękny wał, tylko 
że on przed niczym nie chroni. I, jak rozumiem, oma-
wiana tu zmiana będzie oznaczać pewną koordynację 
i sensowne podejście do wydatkowania pieniędzy pu-
blicznych, to jest jeden z elementów, które w wyniku 
przyjęcia omawianej ustawy mają zostać poprawione.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, jeszcze momencik.
Pani senator Alicja Zając, bardzo proszę.
I później proszę już o odpowiedzi pana ministra.

Senator Alicja Zając:

Mogę?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak, bar-

dzo proszę, Pani Senator.)
Dziękuję.
Ja mam pytanie natury redakcyjnej, dotyczące za-

łącznika do ustawy. Kiedy mówimy o ochronie przed 
powodzią, mówimy „ochrona przeciwpowodziowa” 
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(sekretarz stanu S. Huskowski) (Senator Alicja Zając: Monitoring przeciwpowo-
dziowy…)

Może właśnie… Nawet nie znalazłem tego sfor-
mułowania, nie mam przy sobie… Nie umiem się do 
tego odnieść, przepraszam. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Dorotę Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

„Program dla Odry – 2006” powstał w 2001 r. 
Mentalnie jest mi bardzo bliski, bo doświadczyłam, 
jako Dolnoślązaczka, powodzi w 1997 r. Poza tym 
pamiętam, jak zajmowaliśmy się uregulowaniem 
Odry jako ważnego wodnego szlaku komunikacyj-
nego będącego przyczyną tak katastrofalnej powodzi 
po to, żeby przeciwdziałać skutkom powodzi w la-
tach przyszłych. Stąd uchwalenie jeszcze przez rząd 
AWS programu w 2001 r. Ja jestem osobą niezajmu-
jącą się sprawami stricte gospodarczymi, jednak 
pamiętam, że przysłuchiwałam się dyskusjom nad 
tamtą ustawą, i pamiętam obawy dotyczące tego, 
dlaczego w przypadku tak pilnego programu usta-
lamy w 2001 r. datę realizacji na 2006 r. Minęło 
prawie dziesięć lat i my znowu nie mamy, że tak 
powiem, ostatniego zdania. A teraz ostatnie zdanie 
będzie pewnie miała Unia. Podejrzewam, że jednak 
wbrew temu, że pan minister nas uspokaja, program 
Odra 2006 czy 2015 – nieważne, jak będziemy te 
daty zmieniać i co będziemy tam dostawiać – wej-
dzie niejako w ogólny program restrukturyzacji czy 
zagospodarowania wszystkich akwenów wodnych 
w Unii Europejskiej. A nie sądzę, żeby w interesie 
naszego najbliższego sąsiada było to, by Polska czer-
pała zyski z Odry – to stanowi wraz z dorzeczami 
1/3 obszaru Polski, może nie wszyscy zdają sobie 
z tego sprawę – by był to ważny szlak komunika-
cyjny. Myślę tu o komunikacji gospodarczej, a nie 
o komunikacji wycieczkowej, o kajakach. Turystyka 
oczywiście też ma znaczenie, jak najbardziej, ale to 
byłby szlak transportowy łączący południowe kraje 
Europy z Morzem Bałtyckim. I na takim szlaku za-
leżeć będzie tylko Polsce. Żadnemu innemu krajowi 
Unii Europejskiej na takim szlaku zależeć nie będzie. 
Ja nie mogę zrozumieć, jak można było przez tyle 
lat nie dopominać się o pieniądze i o realizację tego 
programu. Nie zbudowano wokół tej sprawy zgody, 
a myślę, że byłaby tu zgoda wszystkich polityków 

„Program dla Odry – 2006” wynika z tego, że pro-
gram miał być zrealizowany do 2006 r. Obecny rząd 
nie ponosi odpowiedzialności za to, że w 2006 r. 
wspomniany program nie był zakończony, ponosi 
odpowiedzialność dopiero za działania po 2007 r. Tak 
naprawdę dopiero ten rząd wprowadził rzeczywiste 
inwestycje i zaczął realizować ten program, wcześniej 
on był w sferze koncepcji i pomysłów, za którymi 
nie stały żadne pieniądze i żadne wykonawstwo. 
W związku z tym ten program zaczął być realizo-
wany dopiero wtedy, kiedy polski rząd po roku 2007 
zgromadził na to odpowiednie pieniądze, pozyskał 
pieniądze z Komisji Europejskiej, a także, co bardzo 
ważne, z Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady 
Europy. I z tych pieniędzy ten program jest finanso-
wany. Przy okazji powiem, że skala jest ogromna; 
na to, co dotychczas zrealizowano w tym programie, 
wydano ponad 5 miliardów 300 milionów zł, a na 
przykład w 2015 r. mamy do wydatkowania jeszcze 
1 miliard 205 milionów zł z ogonkiem. Jak powie-
działem, pieniądze są z kilku różnych źródeł, a więc 
w naszym przekonaniu nie ma żadnych poważnych 
zagrożeń dla realizacji zadań z tego programu. Nie 
ma poważnych zagrożeń dla programu również ze 
strony… Oczywiście jakieś kłopoty są, jak przy okazji 
każdej inwestycji, a to jest jednocześnie kilkadziesiąt 
inwestycji. A więc różne kłopoty są, ale nie widzimy 
poważniejszych zagrożeń, a w szczególności takich, 
które mogłyby skutkować koniecznością wstrzymania 
finansowania z Komisji Europejskiej lub, co gorsza, 
zwrotu pieniędzy do Komisji Europejskiej. Takich 
zagrożeń nie widzimy. Program w wersji uzgodnionej 
z Komisją Europejską przed kilkoma laty miał się 
zakończyć z końcem 2015 r. W rzeczywistości kilka 
zadań tego programu będzie realizowanych jeszcze 
w 2016 r., w szczególności zbiornik Racibórz. To 
wystartowało później, i to z pewnymi kłopotami, 
dlatego zbiornik powstanie nieco później, choć nie 
wykluczmy, że będzie przyspieszenie.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Obremskiego, 
to rzeczywiście takich kwiatków, że są różni dyspo-
nenci różnych odcinków wałów i innych urządzeń 
przeciwpowodziowych i że bez koordynacji nie da się 
uzyskać rzeczywistego efektu… Temu miał służyć 
między innymi program dla Odry; chodziło o to, żeby 
bardziej koordynować tego typu zadania. To będzie 
koordynowane przez zarządy dorzecza, ponieważ 
właśnie nowa administracja wodna, która powstanie 
zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, czyli 
zarząd dorzecza Odry i zarząd dorzecza Wisły, to 
będą właściwe organy. I to one będą miały funkcje 
właścicielskie i będą mogły koordynować te prace.

Nie umiem odpowiedzieć pani senator Alicji 
Zając, dlaczego jest ochrona od powodzi…
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(senator D. Czudowska) Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja do przedłożonego projektu ustawy nie będę 

miała jakichś zastrzeżeń, bowiem chcę tylko po-
wiedzieć, że czym innym jest przenoszenie, niejako 
przenoszenie „Programu dla Odry – 2006” do master 
planu, a czym innym jest ocena samego programu 
i wykonywania zadań podejmowanych w latach 
2000–2014. Prawda? Przez tyle lat ten program się 
toczy i właściwie na forum parlamentu nigdy nie 
było takiej głębokiej oceny funkcjonowania tego 
programu. Dobrze by było, gdyby oprócz mini-
stra administracji i cyfryzacji mógł być tu obecny 
i coś powiedzieć na ten temat ktoś z Ministerstwa 
Środowiska.

Wracam do przedłożonej ustawy. Myśmy dyskuto-
wali na posiedzeniu komisji o pewnych poprawkach 
i stwierdziłam, że potrzebna byłaby jeszcze jedna 
drobna poprawka, odnosząca się do art. 7 ust. 1, 
który stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy 
pracownicy wykonujący do tego dnia zadania zwią-
zane z realizacją programu w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim stają się pracownikami RZGW we 
Wrocławiu. Otóż z informacji uzyskanych od strony 
ministerialnej wynika, że nie wszyscy, którzy pra-
cowali przy tym programie, wykonywali zadania 
związane tylko z tymże programem. Ażeby więc nie 
przenosić wszystkich, w tym tych, którzy nie byli tam 
zaangażowani, tylko tych, którzy faktycznie pracowa-
li tylko nad tym zadaniem, zgłaszam poprawkę zmie-
rzającą do tego, aby art. 7 ust. 1 brzmiał następująco: 
z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy wyko-
nujący do tego dnia wyłącznie zadania związane itd. 
Wyłącznie, tylko te. To ograniczy liczbę osób, które 
musiałyby być przeniesione, nawet gdyby nie chciały, 
bo chciałyby być nadal pracownikami Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Odniosę się dyskusyjnie do stanowiska pana mini-
stra w sprawie poprawki dotyczącej skreślenia art. 9. 
Mówi on o tym, że w celu wykonania przepisów tejże 
ustawy prezes Rady Ministrów dokonuje w drodze 
rozporządzenia przeniesienia planowanych docho-
dów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, 
między częściami, działami i rozdziałami budżetu 
państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków pu-
blicznych wynikających z ustawy budżetowej.

W moim odczuciu, ale nie tylko w moim – zwracał 
na to uwagę przede wszystkim legislator opiniujący 
tę ustawę – jest to niepoprawne z punktu widzenia 
legislacji i procedura uchwalania budżetu nie tak po-
winna wyglądać. Najpierw jest ustawa, potem ustawa 
pozwala nam wnosić pewne uregulowania do budżetu 
i dopiero na tej zasadzie budżet funkcjonuje. Wobec 
tego uważam, że ta poprawka powinna pozostać i po-
winna zostać przyjęta. Dziękuję bardzo.

wszystkich opcji. Jak już powiedziałam, to jest 1/3 
powierzchni Polski, a rzeka wciąż jest nieżeglowna. 
A przecież można byłoby wejść, że tak powiem, z lo-
dołamaczem w zimie i spowodować, żeby woda się 
nie nawarstwiała, żeby pękające lody nie niszczyły 
już jako tako uregulowanych nadbrzeży, żeby woda 
nie niszczyła mostów. Pieniędzy na ten program na 
pewno jest za mało, a woli politycznej… Przez czter-
naście lat jej nie było. Jakby była wola polityczna, 
to przez tyle lat… Przypomnijmy sobie tylko dwu-
dziestolecie międzywojenne. Przypomnijmy sobie, 
ile wtedy w Polsce zrobiono. A my nie możemy sobie 
poradzić z takimi sprawami, jak żeglowność i bez-
pieczeństwo Odry. Pewnie takiej woli politycznej nie 
było z przyczyn, o których powiedziałem wcześniej.

Przedstawię kilka poprawek do tej ustawy, 
która według nas, a także według posłów Prawa 
i Sprawiedliwości… One były przedstawiane w Sejmie. 
Chodzi o to, że ta ustawa miałaby urealnić realizację 
programu pod taką czy inną nazwą. Dlatego też wnio-
skuję o zwiększenie środków o 100 milionów w odpo-
wiednich pozycjach – jest to napisane w załączniku. 
Poprawki dotyczą też ochrony praw pracowniczych, bo 
przy programie dotyczącym Odry było zatrudnionych 
dużo przedsiębiorstw, a ludzie muszą mieć pewność co 
do tego, co się z nimi stanie. Jedna z poprawek dotyczy 
skrócenia terminu składania sprawozdania na temat 
realizacji programu czy już master planu. Chodzi o to, 
żeby to nie było do 30 czerwca przyszłego roku, tylko 
do 30 maja. Jest to podyktowane tym, że 30 czerwca 
to jest dzień przed wakacjami, a po wakacjach wszy-
scy będą zajęci wyborami i program znowu będzie 
odsunięty. A to, że rząd musi przygotować informację, 
zawsze obliguje do tego, żeby jednak zrobić jakieś résu-
mé tematu, jakiś plan, i żeby się w tej informacji móc 
czym pochwalić. Tak że dziękuję, Panie Marszałku. 
Składam poprawki i wyrażam swój wielki żal, wielki 
żal jako Dolnoślązaczka, jako Polka z tego powodu, że 
w ciągu piętnastu lat nie potrafiliśmy suwerennie, tak, 
suwerennie, dobrze dla Polski gospodarczo, turystycz-
nie i dla bezpieczeństwa Polaków rozwiązać sprawy 
„Programu dla Odry – 2006”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o podpisanie poprawek.
(Senator Dorota Czudowska: Nie podpisałam?)
Nie widzę.
(Senator Dorota Czudowska: Chyba tam na górze 

są podpisane.)
Ale to poprawka musi być podpisana.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.
Bardzo proszę.
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mieszkający w innych częściach kraju, szczegól-
nie ludzie mieszkający w dorzeczu Wisły. I to nie 
jest tak, że to jakieś ciemne siły, jak pani senator 
powiedziała, powodują, że nie realizujemy tego 
projektu dotyczącego żeglowności Odry i Wisły, 
tylko to możliwości tego kraju i pieniądze unijne 
czy w dużej mierze pieniądze unijne, pieniądze 
Banku Światowego pozwalają realizować ten pro-
gram. Ale również przyłączam się do grona osób, 
którym leży na sercu poprawa żeglowności rzeki 
Odry wraz – tutaj dodam jeszcze jedno – z że-
glownością rzeki Wisły. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych? Panie 
Ministrze?

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Administracji i Cyfryzacji  
Stanisław Huskowski:

Może powiem bardzo krótko, bo, jak się domyślam, 
będzie to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połą-
czonych komisji. Poprawki zgłoszone przez panią se-
nator Czudowską, poprawki Prawa i Sprawiedliwości, 
które były dyskutowane w Sejmie, naszym zdaniem 
po prostu są nierealne. W budżecie 2015 r., w tym 
projekcie budżetu nie ma tych dodatkowych pienię-
dzy, które chcielibyście przeznaczyć na omawiany 
program. To po względem finansowym po prostu 
jakby się nie składa.

Jeśli chodzi o pytanie pani senator Rotnickiej 
o pracowników, którzy wykonywali wyłącznie 
zadania w ramach programu, to też, wiedząc jak 
to wygląda od kuchni, można by powiedzieć, że 
to nie jest dobre sformułowanie… Do dzisiaj ci 
pracownicy siedzieli w urzędzie, nadal siedzą, 
pracują w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
i często wykonują inne zadania. I oni są do dys-
pozycji wojewody. To jest dziewięć osób, które – 
nawet był dłuższy spór, czy to jest dziewięć osób, 
czy osiem – wykonywały w większości… które są 
niezbędne do wykonywania zadań w ramach tego 
programu i które należy przenieść… I nawet nie 
wiem, czy ten spór już się zakończył, ale chyba się 
zakończył i chyba zostało wytypowanych właśnie 
dziewięć osób. Tak więc nie da się jakimś jednym 
prostym sposobem oddzielić tej grupy od innych 
pracowników, postawić takiej granicy. Dlaczego 
to jest dziewięć, a nie sześć osób? Bo pracowni-

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Proszę, to jest po-

prawka.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Ja tylko króciutko chciałbym zwrócić uwagę 
na pewne fragmenty, które nie były przeze mnie 
przedstawiane podczas prezentowania tego, co 
mówiliśmy na posiedzeniu komisji, gdyż ja pre-
zentowałem tylko to, co dotyczy jakby strony 
technicznej. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, 
Pani Senator, że oczywiście może się wydawać, 
że czternaście lat dla takiej inwestycji to jest dłu-
go, może się wydawać, że faktycznie przy jakiejś 
dużej koncentracji można by to zrobić szybciej, 
można by zrobić więcej. Proszę zauważyć, po 
pierwsze, że jeśli chodzi o to – pan minister o tym 
mówił, ja go o to tutaj zapytałem – co dotyczy re-
alizacji tego przedsięwzięcia, mówiąc tak ogólnie, 
wokół Odry, to do roku 2006 niewiele się działo. 
W związku z tym trzeba powiedzieć, że gros prac, 
na które zostało przeznaczone ponad 5 miliar-
dów zł, zostało zrealizowane po 2006 r. Po drugie, 
harmonogram działań, to, co jest zapisane w oma-
wianym projekcie ustawy, pokazuje, że chodzi 
tutaj o kwotę ponad 1 miliard zł. Rozmawiałem 
tutaj z państwem z RZGW. I jeśli chodzi o że-
glowność, o której pani senator mówiła, że tak 
powiem, od początku do końca, od południa do 
północy, to według cen, o ile dobrze pamiętam, 
z 1991 r., byłoby potrzebne około 9 miliardów zł, 
czyli dzisiaj około 20 miliardów zł. Taka kwo-
ta jest potrzebna, żeby wykonać prace na całej 
Odrze, tak jak pani senator sobie to wyobraża. I to 
jest kwestia decyzji, czy jest w naszym kraju tyle 
pieniędzy, czy tyle pieniędzy nie ma. Do tej pory 
znaleziono 5 miliardów, myślę, że w następnych 
latach kolejne piętnaście się znajdzie. Ale jako 
osoba, która włącza się do programu społecznego 
na Pomorzu, o czym państwo z RZGW na pewno 
wiedzą, chcę powiedzieć… Zresztą pani profesor 
była gościem… Ludzie mieszkający tam nad Wisłą 
marzą o inwestycjach, o których tutaj mówimy. 
Jest to akcja, która trwa już drugi rok, pod ha-
słami: przywróćmy Wiśle żeglowność; czas nie 
tylko na autostradę A1, ale także na autostradę 
wodną na Wiśle itd. Tak że to są marzenia, które 
nie tylko ma pani senator, ale także mają ludzie 
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(sekretarz stanu S. Huskowski) cząć specjalizację z dziedziny medycyny ratun-
kowej, aby nadal spełniać wymagania dla lekarzy 
systemu.

Nowelizacja ta umożliwi wskazanej grupie lekarzy 
dalszą pracę w składzie specjalistycznych zespołów 
naukowych po 1 stycznia 2015 r.

Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie wspomnianej 
nowelizacji bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu podsekretarza stanu, pana 

ministra Cezarego Rzemka.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Cezary Rzemek: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Krótka, dwuminutowa przerwa techniczna do 
godziny 15.26.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 24 
do godziny 15 minut 28)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Proszę państwa proponuję, abyśmy przystąpili do 

rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad. 
Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to tak będziemy 
procedować. Nie słyszę.

cy pracujący na rzecz omawianego tu programu, 
czyli realizacji zadań wykonywanych na Odrze, 
są jednocześnie w jakiejś części po prostu pracow-
nikami urzędu wojewódzkiego, którzy wykonują 
też inne zadania dotyczące wody, z których nie 
wszystkie są ujęte akurat w „Programie Odra – 
2006”. W związku z tym, o ile wiem… My na ten 
temat długo dyskutowaliśmy, to znaczy nie była 
to dyskusja z moim udziałem, ale toczyła się ona 
w ministerstwie, dyskutowano o tym, gdzie powin-
na się znajdować wspomniana granica. Nie da się 
jej wytyczyć w ostry sposób, powiedzieć jednym 
prostym zdaniem: „wyłącznie te zadania”. Można 
powiedzieć „w większości te zadania”, ale czym 
mierzyć, co to jest większość zadań? Czy brać pod 
uwagę ich liczbę, czy ich wagę, czy kwotę, która za 
nimi idzie, itd.? Ale ja rozumiem, że taka dyskusja 
odbędzie się jeszcze na posiedzeniu komisji. Tak 
że ja dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ przez panią senator Dorotę Czudowską 

i panią senator Jadwigę Rotnicką zostały złożone 
wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawoz-
dania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 767, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 767 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
panią senator Alicję Chybicką, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Chybicka:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym dotyczy jednego punktu, a mianowi-
cie art. 57 ust. 2 ustawy, i ma na celu wydłuże-
nie o trzy lata okresu, w którym lekarz systemu 
posiadający doświadczenie w wymiarze trzech 
tysięcy godzin w wykonywaniu zawodu lekarza 
w szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole 
ratownictwa lub w izbie przyjęć, powinien rozpo-
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(wicemarszałek S. Karczewski) Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister pracy i po-
lityki społecznej.

Witam na posiedzeniu pana ministra Marka 
Buciora.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:

Dziękuję bardzo.
Proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszard 

Knosala, pan senator Tadeusz Kopeć i pan senator 
Robert Mamątow złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Proszę państwa, ogłaszam pięciominutową…  
trzyminutową przerwę, do godziny 15.35.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 32 
do godziny 15 minut 33)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Skracam przerwę, proszę państwa, o dwie minuty.
Rozpoczynamy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 766, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 766 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Michała 
Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 745, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 745 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator 
Andżelikę Możdżanowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andżelika Możdżanowska:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą komisji rodziny 

i polityki społecznej i przedstawić sprawozdanie do-
tyczące ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Był 
to rządowy projekt ustawy. Ustawa dotyczy rozsze-
rzenia kręgu podmiotów obowiązkowo podlegających 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu o osoby 
będące członkami rad nadzorczych. Ponadto składka 
emerytalna i rentowa od umów-zleceń ma być płacona 
od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, 
o ile ubezpieczony taki przychód osiąga.

W nowelizacji przewidziano także, iż rolnicy i do-
mownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działal-
ności rolniczej podejmą dodatkową pracę w ramach 
umowy-zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpie-
czeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała 
być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, a jako rolnik 
– dobrowolnie w KRUS.

Sejm uchwalił ustawę na siedemdziesiątym 
ósmym posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r., 
a do Senatu została ona przekazana w dniu 24 paź-
dziernika 2014 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senatu 
upływa w dniu 23 listopada.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 listopada. 
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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w takiej sytuacji, że nie mają majątku, nie wywią-
zują się z obowiązku… One znalazły się w takiej 
sytuacji chociażby z winy urzędników, a jedyną 
szansą na odzyskanie wierzytelności czy uzyskanie 
wierzytelności i następnie, że tak powiem, zwin-
dykowanie swojej należności jest to, że znajdą się 
w tym rejestrze – jak będą wykreślone, to w ogóle 
nie będzie podmiotu i nie będzie sprawy. Podam 
przykład: firma wybudowała budynek, dostała po-
zwolenie na budowę, a następnie nie otrzymała po-
zwolenia na użytkowanie, ponieważ stwierdzono, 
że pozwolenie nigdy nie powinno zostać wydane, 
bo teren jest zalewowy. Niewątpliwie błąd popełnił 
urzędnik, firma przez kilka lat starała się coś z tym 
zrobić, ale koniecznie chcą ją wykreślić z rejestru, 
żeby nie było wierzyciela. Co w przypadku takiej 
firmy? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Panie Senatorze, nie referowałem szczegółowo 
wszystkich przepisów ustawy, ale w tej ustawie są 
takie przepisy, które przede wszystkim polegają 
na tym, że zainteresowany podmiot gospodarczy, 
który ma nieuregulowaną sytuację w świetle re-
jestru i w ocenie sądu rejestrowego, jest najpierw 
wzywany do złożenia odpowiednich wyjaśnień, 
ma wyznaczony termin do wyjaśnienia swojej 
sytuacji. Dopiero na tej podstawie sąd może orzec, 
czy będzie stosował przymusowe postępowanie, 
czy normalne postępowanie upadłościowe. To 
przymusowe postępowanie bez przeprowadzania 
postępowania upadłościowego jest tym najdalej 
idącym, bo najszybciej prowadzącym do wykre-
ślenia z rejestru, ale z ustawy wynika, że roz-
wiązanie to dotyczy tych podmiotów, które po 
prostu nie dokonały przerejestrowania. W innych 
przypadkach, gdy nie jest wykazywany obrót, naj-
pierw następuje wezwanie przez sąd rejestrowy do 
złożenia odpowiednich wyjaśnień i dokumentów, 
które są potrzebne w postępowaniu rejestrowym. 
Zainteresowany podmiot, który tak jak pan sena-
tor mówił, przeżywa pewne trudności, i to nawet 
obiektywne, gospodarcze, od niego niezależne, 
będzie miał możliwość przedstawienia swojej wer-
sji sadowi rejestrowemu.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Wojciechowski. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
I przepraszam za perturbacje. Chciałbym wnieść… 

przedstawić Wysokiemu Senatowi ustawę o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Celem tej ustawy jest poprawa efektywności po-
stępowań służących dopełnieniu przez podmiot pro-
wadzący działalność gospodarczą obowiązków re-
jestrowych – chodzi o postępowanie przymuszające 
– wzmocnienie funkcji kontrolnej sądu rejestrowego, 
wprowadzenie regulacji umożliwiającej rozwiąza-
nie i wykreślenie z rejestru tak zwanych martwych 
podmiotów gospodarczych i uregulowanie sytuacji 
prawnej podmiotów, które nie dopełniły obowiązku 
przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego 
z wcześniejszego, starego rejestru w ustawowym ter-
minie. Chodzi także o to, żeby uregulować sprawę tak 
zwanych martwych podmiotów, które nie wykonują 
obowiązków rejestrowych – mam tu na myśli prze-
rejestrowanie się do Krajowego Rejestru Sądowego 
– faktycznie nie prowadzą działalności i nie posiadają 
zbywalnego majątku. Ustawa przewiduje szczególny 
tryb postępowania w odniesieniu do takiego podmiotu, 
którego skutkiem będzie orzeczenie o jego rozwiąza-
niu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyj-
nego, a następnie wykreślenie podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Ustawa reguluje kwestie majątkowe takiego pod-
miotu po wykreśleniu go z rejestru. Zarówno w od-
niesieniu do podmiotów nieprzerejestrowanych, jak 
i w odniesieniu do podmiotów wykreślonych ustawa 
przewiduje bardzo ważny akt: przejęcie przez Skarb 
Państwa… Majątek takiego wykreślonego podmiotu 
będzie nieodpłatnie przechodził na Skarb Państwa.

Do ustawy zostały wniesione poprawki o charakte-
rze technicznolegislacyjnym; jest kilka takich popra-
wek. Panie Marszałku, wnoszę o to, by Wysoki Senat 
zechciał przyjąć tę ustawę razem z poprawkami.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, 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 Wojciechowski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Chciałbym zapytać, jaka będzie sytuacja pod-

miotów, które z różnych powodów znalazły się 
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 

o Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 1 stycznia 
2016 r. stracą byt prawny podmioty, które nie prze-
rejestrowały się do Krajowego Rejestru Sadowego 
z poprzednich, prowadzonych przez sąd, rejestrów. 
Ten obowiązek istnieje od trzynastu lat. Jeżeli pod-
mioty nie przerejestrowały się w tym czasie, stracą 
byt prawny i to wynika nie z tego projektu ustawy, 
ale z przepisów już obowiązujących. Jeżeli zaś cho-
dzi o podmioty, które się przerejestrowały i są pod-
miotami tak zwanymi martwymi, nieprowadzącymi 
działalności, niewykazującymi żadnej aktywności, 
nieposiadającymi majątku, to regulacja zawarta 
w procedowanej ustawie umożliwia rozwiązanie ta-
kiego podmiotu i wykreślenie go z rejestru bez prze-
prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Odnoszę więc wrażenie, że pytanie pana sena-
tora nie dotyczy tych sytuacji, które są określane 
w tych przepisach. Jeżeli podmiot ma majątek, a ta-
kim majątkiem jest wierzytelność, o której pan 
senator wspomniał, to nie ma powodu, żeby taki 
podmiot wykreślać bez przeprowadzenia postępo-
wania likwidacyjnego. Jeżeli jednak taka procedura 
byłaby wszczęta, a w toku tej procedury okazałoby 
się, że są okoliczności, które stoją na przeszkodzie 
wykreśleniu, miedzy innymi takie okoliczności, 
o których pan senator wspomniał, to sąd umarza 
postępowanie w przedmiocie wykreślenia podmio-
tu z rejestru.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wojciechowski ma jeszcze jedno py-

tanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, chodzi mi tutaj o sytuację, kiedy 

jest orzeczenie sądu i organ właściwy do wydania 
decyzji, pozwolenia na budowę nie robi w tym mo-
mencie nic, a powinien zmienić tę swoją decyzję. Ta 
decyzja mimo wyroku sądowego nie została zmie-
niona i ten podmiot tkwi w próżni, po prostu wyrok 
sądowy jest nierealizowany przez starostę. Dziękuję.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ale czy sama przesłanka 

nieprowadzenia działalności gospodarczej bę-
dzie mogła skutkować wykreśleniem z rejestru? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

To właśnie będzie zależało od oceny sądu, tak 
jak wiele innych spraw zależy od oceny sądu. 
Okoliczności, które przedstawi zainteresowany 
podmiot wezwany do udzielenia takich wyjaśnień, 
będą miały ostateczny wpływ na to, jaką decy-
zję, jakie postanowienie podejmie sąd w tej spra-
wie. W każdym razie nie będzie się to odbywało 
zaocznie bez poinformowania zainteresowanego 
podmiotu.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłaszających się osób.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Michał Seweryński: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu pana ministra Wojciecha 

Hajduka.
Nie chce pan zabrać głosu? Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś za państwa senatorów pragnie zadać ta-
kie pytanie?

Pan senator Wojciechowski.
W takim razie zapraszam pana ministra do mów-

nicy.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja w zasadzie chciałbym po-

wtórzyć te dwa swoje pytania. Co w przypadku 
takich podmiotów? Czy ich sytuacja nie ulegnie 
pogorszeniu? Bo według mnie ulegnie jednak po-
gorszeniu. Jeżeli tak nie jest, to proszę mnie uspo-
koić. Dziękuję.
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 
zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszu-
stwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisa-
ną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego 
w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 750, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 750 A i 750 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Tadeusza 
Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie w imie-
niu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych stanowi-
sko w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmie-
niającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom po-
datkowym i uchylaniu się od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną 
w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego 
w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wysoki Senacie, konieczność wprowadzenia zmian 
do konwencji związana jest przede wszystkim ze zwięk-
szoną obecnością obywateli Polski w Belgii, uzyski-
waniem przez nich dochodów w tym państwie, a także 
zmianą w międzynarodowych standardach prawa po-
datkowego i wymiany informacji podatkowej. Skupiając 
się na głównych i najważniejszych zarazem zmianach 
objętych protokołem, należy wskazać pięć kwestii.

Po pierwsze, w przypadku Polski jest to wprowa-
dzenie metody wyłączenia z progresją jako podsta-
wowej metody unikania podwójnego opodatkowa-
nia. Stosowanie metody wyłączenia w dużej mierze 
upraszcza rozliczanie dochodów uzyskiwanych za 
granicą, w szczególności przez osoby wykonujące 
pracę najemną. Zmiana ta wpisuje się w działania 
Ministerstwa Finansów, które zmierzają do ujedno-
licenia metod unikania podwójnego opodatkowania 
stosowanych w relacjach z krajami Unii Europejskiej. 
W ostatnich latach podobne rozwiązanie zostało 
wprowadzone między innymi w umowach z Islandią 
czy Finlandią.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mogę jedynie powtórzyć, że regulacja zawarta 

w procedowanej ustawie obejmuje podmioty, które 
nie wykonują obowiązków rejestrowych, które są 
martwe, czyli nie prowadzą żadnej działalności i nie 
posiadają zbywalnego majątku. Przypuszczam – bo 
trudno mi się odnieść do wskazanego stanu faktycz-
nego, ten stan jest zbyt ubogi i, krótko mówiąc, nie 
pozwala na ocenę sytuacji podmiotów w świetle tych 
przepisów – że te okoliczności, o których pan senator 
wspomina, nie są okolicznościami, które wchodzą 
w zakres regulacji tej ustawy. Jeżeli podmiot nie 
prowadzi działalności, nie wykonuje obowiązków 
rejestrowych, bo nie chodzi tylko o nieprowadzenie 
działalności, nie posiada majątku, to są to przesłan-
ki, które mogą być powodem wykreślenia z rejestru 
bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 
Nawet jeżeli takie postępowanie zostanie wszczę-
te, a przez podmiot zostaną podniesione okolicz-
ności przemawiające przeciwko rozwiązaniu takie-
go podmiotu, to sąd umorzy postępowanie w tym 
przedmiocie. Tutaj nie ma zagrożenia, że zostanie 
pokrzywdzony jakiś podmiot. Przeprowadzenie po-
stępowania w przedmiocie wykreślenia z rejestru po 
rozwiązaniu bez likwidacji jest poprzedzone sze-
regiem ogłoszeń i w tym czasie wszystkie osoby 
zainteresowane mogą do sądu się zwrócić i wskazać 
okoliczności przemawiające przeciwko wykreśle-
niu, między innymi okoliczności, które przemawiają 
przeciwko wykreśleniu takiego podmiotu bez prze-
prowadzenia likwidacji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma już więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Ale teraz nie ma…)
W takim razie ogłaszam przerwę do godziny 16.10.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 46 
do godziny 16 minut 10)
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Spraw Zagranicznych o uchwalonej przez Sejm w dniu 
23 października 2014 r. ustawie o ratyfikacji Protokołu 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 
zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszu-
stwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną 
w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego 
w Luksemburgu dnia 14 kwietnia tego roku. Komisja 
Spraw Zagranicznych po rozpatrzeniu ustawy na posie-
dzeniu w dniu 4 listopada wnosi o przyjęcie przedsta-
wionego przez mojego przedmówcę projektu uchwały. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Kopcia, który 

powiedział, że coraz większa grupa Polaków prowadzi 
działalność gospodarczą, pracuje w Belgii. Czy można 
wskazać jakieś dane, powiedzieć, jaki rząd wielko-
ści osób będzie objęty tymi… Chodzi mi o obywa-
teli polskich, którzy będą objęci tymi regulacjami. 
Poprosiłbym o jakieś dane na ten temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

uprzejmie.)
Panie Senatorze, ja tu mam dane ministra go-

spodarki, które wskazują na to, że w 2013 r. polsko-
-belgijskie obroty towarowe miały wartość ponad 
6,9 miliarda euro, a więc blisko 7 miliardów euro, co 
daje ujemne saldo dla Polski w wysokości 200 milio-
nów euro. Porównując te dane z danymi z roku 2012, 
w którym saldo wynosiło 440 milionów euro, może-
my zauważyć korzystne zmiany w saldzie handlo-
wym. Belgia jest jednym z ważniejszych partnerów 
handlowych Polski; głównie region Flandrii, gdzie 
osiągamy ponad 85% obrotów.

Po drugie, jest to wprowadzenie postanowień 
o wymianie informacji podatkowych, zgodnych 
z aktualnie obowiązującymi standardami OECD. 
Wymiana informacji nie będzie ograniczona funk-
cjonowaniem tajemnicy bankowej.

Po trzecie, chodzi o wprowadzenie klauzuli ograni-
czającej osiąganie korzyści z zastosowania konwencji 
w przypadku sztucznych struktur tworzonych wyłącz-
nie dla celów agresywnego planowania podatkowego.

Po czwarte, jest to wprowadzenie zwolnienia z opo-
datkowania w państwie źródła dochodu dywidend i od-
setek wypłacanych funduszom emerytalnym.

Ostatnia zmiana wiąże się z wprowadzeniem 
możliwości opodatkowania emerytur i rent wypła-
canych z systemu ubezpieczeń społecznych również 
w państwie, z którego te dochody pochodzą. Podatek 
nakładany na tej zasadzie nie może przekroczyć 10% 
kwoty świadczeń brutto.

Chciałbym jeszcze uzupełnić, że według danych 
GUS w Polsce zainwestowało i działa ponad pięćset 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału belgijskiego. 
Działają one w sektorach finansowo-ubezpieczenio-
wym, energetycznym, spożywczym, materiałów bu-
dowlanych, maszyn rolniczych i usług komunalnych. 
Natomiast w Belgii zarejestrowane jest ponad osiem 
tysięcy firm, głównie małych, z kapitałem polskim, 
które na ogół zajmują się świadczeniem usług bu-
dowlanych i remontowych. Tworzenie takich przed-
siębiorstw aktywnie wspierają władze Belgii, a to 
z uwagi na to, że podmioty te przyczyniają się do 
powstawania nowych miejsc pracy, do wzmożenia 
aktywności życia gospodarczego. Podatki w Belgii 
należą do najwyższych w Europie: w przypadku osób 
prawnych sięgają one 33%, a w przypadku osób fi-
zycznych kształtują się na poziomie od 25% do 50%.

Chciałbym też powiedzieć, że postanowienia umo-
wy są zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej. 
Wejście w życie umowy nie doprowadzi do zmian 
w ustawodawstwie wewnętrznym. W imieniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych zwracam się do 
Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, pana senatora Marka Rockiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Państwo!
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między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania… 

(senator T. Kopeć) Panie Ministrze, zapraszam na mównicę nie tyl-
ko w celu zaprezentowania stanowiska, ale i w celu 
udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Janusz Cichoń:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Panie Senatorze, niestety nie mam szczegóło-

wych danych, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych 
podmiotów, ale dane ilustrujące kwestie dotyczące 
chociażby firm budowlanych… Mamy informacje 
o tym, że tych małych polskich firm, często jedno-
osobowych, które zajmują się świadczeniem usług 
budowlanych, remontowych – zatrudniają one głów-
nie polskich pracowników – jest w Belgii… Padła 
liczba ponad ośmiu tysięcy. Świadczy to o tym, że 
to naprawdę jest duża skala.

Co do miejsca podpisania, bo to także, jak widzę, 
budzi emocje… Wynikało to z faktu, że spotkanie 
Komisji Europejskiej było właśnie w Luksemburgu. 
Wykorzystaliśmy tę okazję do sfinalizowania tej 
umowy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski pragnie zadać pytanie panu 

ministrowi.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Odnośnie do drugiej kwestii, bo ona wzbudziła 

moje zainteresowanie z tego powodu, że Luksemburg 
ostatnio jest pokazywany jako bardzo ciekawy kraj, 
zwłaszcza w czasach premierostwa pana Junckera, 
obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej… 
Słyszeliśmy, że jeżeli chodzi o sprawy podatkowe 
i dumpingowe, o możliwość rejestrowania firm… Był 
to kraj, który stał na czele, że tak powiem, przyja-
znej kapitałowi, bardzo przyjaznej, może nawet nad-
miernie przyjaznej kapitałowi… Dlatego tak mnie to 
uderzyło. To takie jakieś signum temporis, że my tak 
zacną umowę zawieramy właśnie w Luksemburgu. 
I stąd moje pytanie.

A co do pierwszej kwestii, to, jak rozumiem, ta 
liczba jest płynna, bo nie wiadomo, ile będzie osób… 
Dokładnych szacunków nie ma, ale czy można cho-
ciaż, że tak powiem, wyszacować, o jakich pienią-
dzach ze strony polskiego budżetu mówimy? Chodzi 
o to, żebyśmy jako Izba mieli orientację w tym zakre-
sie. Ja wiem, że ten wolumen to jest 6 miliardów 800 

Nie wiem, czy już mówiłem, że w Belgii mamy 
zarejestrowane… Wiedziałem, jaka to jest liczba, 
ale teraz… Na pewno jest osiem tysięcy firm z ka-
pitałem polskim. A liczba osób pracujących… To 
tyle, jeśli chodzi o moją wiedzę, Panie Senatorze. 
Może pan minister byłby uprzejmy podać więcej 
szczegółów…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.)
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam pytanie: dlaczego to było podpisane 
w Luksemburgu?

(Senator Tadeusz Kopeć: Ta umowa?)
14 kwietnia 2014 r. w Luksemburgu… Luksemburg 

to jest bardzo ciekawy kraj z różnych powodów, 
w tym podatkowych.

Senator Tadeusz Kopeć:

Nie, nie umiem odpowiedzieć dlaczego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do panów senatorów 

sprawozdawców?
Nie, dziękuję bardzo.
(Senator Maciej Klima: Nie było o tym mowy na 

posiedzeniu komisji.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Zapytam pana 

ministra.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję rów-

nież drugiemu panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister finansów 
oraz minister spraw zagranicznych.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Witam na posiedzeniu przedstawiciela Ministerstwa 
Finansów, pana Janusza Cichonia, i przedstawiciela 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych…

(Senator Marek Martynowski: Nie ma.)
Nie ma, jest tylko minister finansów.
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(senator J.M. Jackowski) Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo proszę pana senatora o przeczytanie ko-
munikatów.

Senator Sekretarz Marek Martynowski:

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas 
debaty do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia obędzie się bezpośrednio 
po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

W dniu 20 listopada o godzinie 8.15 w sali 
nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej, poświęcone pierwszym czyta-
niom uchwał w sprawie: ustanowienia roku 2015 
Rokiem Samorządu Terytorialnego; ustanowie-
nia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora; ustano-
wienia roku 2015 Rokiem Witkiewiczów. Nadto 
w przypadku skierowania do komisji przez mar-
szałka, wraz ze skróceniem terminów, uchwały 
w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata po-
siedzenie komisji w przedmiocie jej rozpatrzenia 
odbędzie się również w sali nr 176 po zakończeniu 
głosowań w dniu jutrzejszym.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Środowiska, poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na sześćdziesią-
tym piątym posiedzeniu Senatu do ustawy o uchyle-
niu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Program dla Odry – 2006” odbędzie się dzisiaj, 
19 listopada, piętnaście minut po ogłoszeniu prze-
rwy w sali nr 217.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do godzi-

ny 9.00 rano.
(Senator Ryszard Górecki: I będą głosowania?)
(Głos z sali: Nie, został jeszcze jeden punkt.)
Po wyczerpaniu całego porządku obrad będą gło-

sowania.
(Głos z sali: Został jeszcze punkt dziewiąty.)

– pan senator Kopeć to powiedział – ale ile z tego ma 
wymiar podatkowy? Czy moglibyśmy poznać dane 
liczbowe? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Janusz Cichoń:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, nie mam niestety w tej chwili 

tych informacji, postaram się odpowiedzieć na piśmie.
A wracając do kwestii Luksemburga, przypo-

mnę – być może pan senator, a także panie i panowie 
senatorowie pamiętają – o tym, że nie tak dawno, 
bo w 2013 r., przyjmowaliśmy protokół do umowy 
z Luksemburgiem właśnie, w którym zawarliśmy wie-
le rozwiązań chroniących nasz kraj przed unikaniem 
opodatkowania. Zapisaliśmy tam klauzulę dotyczącą 
unikania opodatkowania w formule podobnej do tej 
belgijskiej. Mówię tu o sztucznych strukturach, które 
w ten sposób napiętnowaliśmy i wykluczyliśmy z tych 
przywilejów, jakie zwyczajowo zawierają umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz 

Cichoń: Dziękuję.)
Nie ma więcej pytań, wobec tego dziękuję, Panie 

Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Jana Jackowskiego.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Zbigniew 

Meres złożył swoje przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 27)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan 
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiń-
ski, Maria Pańczyk-Pozdziej i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewią-

tego porządku obrad: informacja Przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 
2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków 
gromadzonych przez ich członków.

Witam obecnego na posiedzeniu przewodniczą-
cego Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja 
Jakubiaka.

Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu 5 listopada 2009 r. w oparciu o posel-

ski projekt ustawy została uchwalona nowa usta-
wa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych zastępująca ustawę o SKOK z 1995 r. 
Ówczesny prezydent Lech Kaczyński skierował tę 
ustawą do Trybunału Konstytucyjnego, więc we-
szła ona w życie prawie trzy lata później, w dniu 27 
października 2012 r. Działalność SKOK, po prze-
prowadzeniu ustawowego audytu kas na począt-
ku 2013 r., została objęta publicznym nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej przez 
blisko dwadzieścia lat nadzór nad sektorem miał 
charakter wewnętrzny i nadzór ten sprawowała 
Kasa Krajowa SKOK.

Po uchwaleniu ustawy nastąpił gwałtowny wzrost 
aktywów SKOK, w tym zwłaszcza kredytów finan-
sowanych równie dynamicznym przyrostem kwoty 
depozytów. I tak aktywa w okresie 2009–2012 wzro-
sły o kwotę 5 miliardów 300 milionów zł, wzro-
sły z 11,6 miliarda zł do prawie 17 miliardów zł. 
Depozyty, zwłaszcza osób fizycznych, wzrosły 
o kwotę 4 miliardy 700 milionów zł, wzrosły z 11 
miliardów zł do 15,7 miliarda zł. Oznacza to, że 
aktywa sektora SKOK wzrosły o 45%, depozyty 
prawie o 43%, a kredyty o 37%. Wzrost tych pozycji 
był półtorakrotnie większy niż wzrost analogicznych 
pozycji bilansowych dla całego sektora bankowego. 
Tak dynamicznemu zwiększeniu kwoty aktywów 
nie towarzyszył adekwatny rzeczywisty wzrost fun-
duszy własnych, stanowiących o bezpieczeństwie 
finansowym zarówno poszczególnych kas, jak i sys-
temu jako całości.

Jednocześnie w okresie poprzedzającym wejście 
w życie ustawy można było zaobserwować pogarsza-
nie się sytuacji kas. W 2009 r. sektor SKOK odnoto-
wał stratę netto, a więc w odniesieniu do wszystkich 
kas, w wysokości 19 milionów 200 tysięcy zł. W tej 
sytuacji, zwłaszcza w roku 2011 i 2012, niektóre kasy 
dokonały wydzielenia ze swoich struktur zorganizo-
wanych części przedsiębiorstwa, zawierających działy 
operacyjne związane z wprowadzeniem przez kasy 
podstawowej działalności i wniesienia ich jako aport 
do powołanych w tym celu spółek. Ponadto dokonano 
także wyceny i sprzedaży nieujętych dotąd w księ-
gach rachunkowych znaków firmowych identyfikują-
cych poszczególne kasy do spółek zewnętrznych oraz 
dokonano sprzedaży składników majątku trwałego, 
także w zamian za akcje i udziały w podmiotach ze-
wnętrznych. Działania te spowodowały wytworzenie 
sztucznych przychodów, które istotnie wpłynęły na 
wyniki kas. Łączny dodatkowy przychód uzyskany 
z tego typu transakcji przekroczył w kasach 1 miliard 
200 milionów zł. W wyniku przeprowadzenia tych 
transakcji powstały trzydzieści cztery nowe podmio-
ty, których głównym właścicielem są poszczególne 
kasy. Za przychodem bilansowym nie szedł jednak 
przepływ pieniężny. W wyniku tych transakcji kasy 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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(przewodniczący A. Jakubiak) Kasa Krajowa intensywnie rozwijała także struk-
turę spółek zależnych. W roku 2007 utworzono 
w Luksemburgu spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością pod firmą SKOK Holding, do której zostały 
przekazane w kolejnych latach udziały w spółkach 
zależnych od Kasy Krajowej. Spółka zajmuje się 
zarządzaniem papierami wartościowymi będącymi 
w jej w posiadaniu. Spółka jest przykładem wehi-
kułu inwestycyjnego działającego na zasadach pra-
wa luksemburskiego. Spółki tego typu mają mniej 
obowiązków sprawozdawczych, a ich głównym ce-
lem jest utrzymywanie udziałów w innych spółkach 
oraz zapewnianie finansowania wewnątrzgrupowego. 
Wniesione do spółki akcje i udziały innych podmio-
tów są podzielone na klasy akcji, które połączone są 
z poszczególnymi udziałowcami spółki. Odkupienie 
całej klasy akcji powoduje natychmiastowe umorze-
nie oraz redukcję kapitału spółki i jest traktowane 
jako częściowa likwidacja z punktu widzenia prawa 
luksemburskiego. Od tego typu transakcji nie jest 
pobierany podatek dochodowy, a więc jest to typowy 
wehikuł, którego celem jest optymalizacja podatko-
wa, czyli unikanie obciążenia podatkowego.

Obecnie cała sieć podmiotów systemu SKOK liczy 
kilkadziesiąt podmiotów. Użyteczność części z nich 
dla działalności kas budzi zasadnicze wątpliwości 
– na przykład takich spółek jak Ecco Holiday czy 
Apella. Wszystkie te działania można ocenić jako 
działania zmniejszające przejrzystość sektora, mające 
utrudnić Komisji Nadzoru Finansowego nadzór nad 
systemem SKOK. Były one podejmowane w sytu-
acji, kiedy objęcie kas państwową kontrolą było już 
przesądzone.

Wysoki Senacie, mitem jest również to, że przed 
objęciem SKOK nadzorem KNF kasy miały się 
świetnie, a straty zaczęły przynosić wraz z obję-
ciem ich kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. 
W związku z objęciem sektora SKOK nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego, niezależnie od pro-
wadzonego obowiązku przekazywania przez kasy 
począwszy od stycznia 2013 r. sprawozdawczości 
okresowej, ustawa przewidziała dokonanie tak zwa-
nego bilansu otwarcia. Wszystkie kasy zostały zo-
bowiązane do przeprowadzenia w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy audytu 
zewnętrznego i przekazania jego wyników Komisji 
Nadzoru Finansowego, Kasie Krajowej, ministro-
wi finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu, 
Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Krajowej 
Radzie Spółdzielczej. Badanie to przeprowadzone 
w dniu 30 września 2012 r., mimo że w większości 
przypadków było wykonane przez dotychczasowych 
biegłych rewidentów, a w przypadku wielu kas KNF 
miała do jego wielkości zasadnicze uwagi, wykazało 
bardzo trudną sytuację sektora SKOK. W przypadku 
trzydziestu jeden kas na pięćdziesiąt pięć działających 

otrzymały wyłącznie papiery wartościowe, które 
w praktyce są niezbywalne, zaś wycena tych papierów 
została zawyżona. Papierowe zyski zwiększyły fun-
dusze własne, co miało tylko efekt sprawozdawczy.

W 2012 r., po wejściu w życie nowych przepi-
sów dotyczących rachunkowości spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, kasy dokonały ma-
sowej sprzedaży portfela kredytów przeterminowa-
nych w zamian za warunkowe papiery wartościowe. 
Transakcje dokonywane przez kasy miały na celu 
wizerunkową, pozorną poprawę ich sytuacji. Nabyte 
przez kasy papiery nie uprawniają bowiem do żądania 
od ich emitenta jakiejkolwiek zapłaty i są umarzane 
po okresie dziesięciu lat. Ewentualne płatności są 
w całości uzależnione od jakości przekazanych w za-
mian wierzytelności. W przypadku, gdy wierzytelno-
ści te są spłacane, kasa otrzymuje część spłat dopiero 
po potrąceniu prowizji emitenta. W przypadku braku 
realizacji płatności przez kredytobiorców kasa nie jest 
uprawniona do otrzymywania jakichkolwiek pożyt-
ków z tytułu posiadanych papierów. Pierwsze tego 
typu transakcje miały miejsce w marcu 2012 r. i były 
intensywnie prowadzone przez cały rok 2012 i począ-
tek 2013 r. Podkreślenia wymaga, iż papiery te nie są 
notowane na żadnym rynku, a kasa nie ma możliwo-
ści ich sprzedaży czy zamiany. Wartość dokonanej 
sprzedaży wierzytelności wyniosła ponad 2 miliardy 
100 milionów zł. W znakomitej większości dokona-
no transferu kredytów przeterminowanych, których 
okres opóźnienia w spłacie wynosił ponad dwana-
ście miesięcy. Wartość netto, to znaczy po uwzględ-
nieniu odpisów aktualizujących na utratę wartości, 
sprzedanych wierzytelności wyniosła 1 miliard 300 
milionów zł. Wierzytelności te zostały sprzedane 
w większości do utworzonej w roku 2012 wewnątrz 
systemu SKOK, zarejestrowanej w Luksemburgu, 
spółki AESK Invest s.a.r.l.

Działania przygotowawcze przed wejściem 
w życie ustawy intensywnie prowadziła także Kasa 
Krajowa oraz jej ówczesny zarząd. W roku 2010 
została zlikwidowana Fundacja na rzecz Polskich 
Związków Kredytowych, która do tamtej pory była 
głównym udziałowcem Kasy Krajowej i która w świe-
tle nowych, jeszcze nieobowiązujących przepisów 
członkiem Kasy Krajowej już być nie mogła. Majątek 
fundacji, wynoszący kilkadziesiąt milionów złotych, 
wolą fundatora został przekazany na rzecz podmio-
tu stanowiącego własność trzech osób fizycznych. 
Obecnie podmiot ten czerpie zyski z systemu SKOK, 
między innymi wynajmując posiadane nieruchomo-
ści, w tym Kasie Krajowej, czy korzystając z zysków 
jako udziałowiec kilku kluczowych podmiotów sys-
temu SKOK, jak na przykład SKOK Holding czy 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK.
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(przewodniczący A. Jakubiak) w portfelu kredytowym pożyczek wysokokwoto-
wych, to jest powyżej 100 tysięcy zł, przy czym kre-
dyty powyżej kwoty 1 miliona zł wynoszą ponad 15% 
portfela kredytowego, duży udział kredytów restruk-
turyzowanych oraz wadliwa wycena posiadanych 
jako zabezpieczenia nieruchomości. Na koniec wrze-
śnia 2014 r. wartość kredytów przeterminowanych 
wynosiła w sektorze SKOK 5,4 miliarda zł, z czego 
prawie 3 miliardy zł stanowiły kredyty i pożyczki, 
których okres przeterminowania wynosił dwanaście 
miesięcy. Dane te nie obejmują kredytów i pożyczek 
przeterminowanych sprzedanych za skrypty dłużne, 
o czym mówiłem już wcześniej, które podwyższyłyby 
wskaźnik przeterminowanych kredytów i pożyczek 
do prawie 50% ogółu kredytów i pożyczek.

Po trzecie, duża skala outsourcingu, to jest przeka-
zania podmiotom zewnętrznym wybranych obszarów 
działalności kas. Znacząca część podstawowej dzia-
łalności wielu SKOK została wyprowadzona poza 
kasy. Część kas działa na zasadach wydmuszki, nie 
posiadając własnych oddziałów ani pracowników, 
w całości polegając na działalności firm trzecich. 
Upadła SKOK Wspólnota jest tego najlepszym przy-
kładem. Wpływa to na dodatkowy wzrost ryzyka 
w działalności, co związane jest z poziomem zależ-
ności kas od podmiotów zewnętrznych zarówno co 
do ciągłości działania, jak i efektywności kosztowej 
współpracy. Wpływa to również negatywnie na dzia-
łania nadzorcze komisji, gdyż KNF nie ma możliwości 
oddziaływania na sposób funkcjonowania podmiotów 
nieobjętych jej nadzorem, a tym samym ogranicza 
efektywność restrukturyzacji kas. W grupie spółek 
w sektorze SKOK występują liczne powiązania or-
ganizacyjne i personalne, powodujące to, że wąska 
grupa osób odnosi korzyści kosztem całego sektora 
SKOK. Centralną rolę w grupie spółek utworzonych 
przez Kasę Krajową pełnią podmioty z Luksemburga, 
między innymi SKOK Holding grupujący udziały 
spółek systemu SKOK. Znaczące środki finansowe 
są nadal utrzymywane poza Polską, zamiast spro-
wadzenia ich do kraju i przeznaczenia na ratowanie 
zagrożonych kas, czego ciągle oczekuje KNF.

W ocenie komisji brakowało równego dostępu po-
jedynczych SKOK do środków pomocowych z Kasy 
Krajowej oraz jednolitych i przejrzystych zasad udzie-
lania tej pomocy, mimo że były to środki gromadzone 
latami przez wszystkie SKOK. Przykładowo wsparcia 
z Kasy Krajowej nie otrzymał jeden z najmniejszych 
SKOK, to jest SKOK Profit, mimo że wniosek doty-
czył minimalnej kwoty. Kasy nie miały i nadal nie 
mają w pełni efektywnej kontroli nad podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi zbudowanymi z ich środ-
ków finansowych. W 2013 r. sektor SKOK poniósł 
na rzecz podmiotów kontrolowanych przez SKOK 
Holding koszty w wysokości ponad 83 milionów zł, 
ograniczając się do zarządzania akcjami i udziałami 

stwierdzono występowanie strat; w przypadku czter-
nastu z nich biegli wskazali na zagrożenie kontynuacji 
działalności. Sytuację w kolejnych sześciu kasach 
ocenili jako bardzo trudną. Biegli zwrócili uwagę 
między innymi na: nieprawidłowy sposób wyceny 
papierów wartościowych nabywanych przez kasy 
w zamian za sprzedane wierzytelności – dotyczy to 
dwudziestu sześciu kas; brak przestrzegania zasady 
współmierności kosztów i dochodów, czyli właści-
wego rozliczania opłat i prowizji w czasie – problem 
ten dotyczył prawie wszystkich kas; nieprawidłowości 
w ujmowaniu w księgach kas wpłat wniesionych do 
Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny – problem 
dotyczył praktycznie wszystkich kas.

Późniejsze analizy inspekcji komisji dowiodły, 
że sytuacja SKOK jest znacznie trudniejsza niż ta 
wykazana w audycie. Na koniec 2012 r., zgodnie ze 
stwierdzeniami audytorów, liczba kas prowadzących 
działalność ze stratą wzrosła do trzydziestu czterech, 
a niedobór funduszy własnych w sektorze szacowany 
był na kwotę 365 milionów zł. Na koniec czerwca 
2013 r., po półroczu wykonywania nadzoru przez 
komisję, straty bieżące wykazywało trzydzieści pięć 
kas, a niedobór funduszy własnych szacowany były 
już na kwotę 513 milionów zł. Sytuacja ta spowo-
dowała wzrost liczby kas objętych postępowaniami 
naprawczymi. O ile na koniec 2012 r. były to dwadzie-
ścia trzy kasy, to na koniec czerwca 2013 r. ich liczba 
wzrosła do czterdziestu czterech na pięćdziesiąt pięć 
kas ogółem, które wówczas funkcjonowały.

Jakie zasadnicze problemy w działalności kas 
oszczędnościowo-kredytowych zidentyfikowała 
Komisja Nadzoru Finansowego? Po pierwsze, brak 
funduszy własnych adekwatnych do skali prowadzonej 
działalności. Aktualnie niedobór kapitału w sektorze 
SKOK do poziomu określonego ustawą po uwzględ-
nieniu wyników inspekcji komisji wynosi około 1,5 
miliarda zł. Poziom funduszy własnych sektora we-
dług stanu na 30 września 2013 r. po uwzględnieniu 
korekt z inspekcji Komisji Nadzoru Finansowego 
wyniósł minus 731 milionów zł. Współczynnik wy-
płacalności na koniec września 2014 r. w sektorze 
SKOK ukształtował się na poziomie minus 0,85%, 
przypominam, przy minimum ustawowym wynoszą-
cym 5%. Grupa trzydziestu kas, to jest ponad 56% 
ogólnej populacji kas, wykazuje w sprawozdawczo-
ści współczynnik wypłacalności poniżej wymogu 
ustawowego, przy czym w przypadku dziesięciu kas, 
stanowiących prawie 1/5 ogólnej liczby kas, współ-
czynnik wypłacalności jest ujemny.

Po drugie, wysoki poziom ryzyka kredytowego, 
w tym brak właściwych procedur w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem kredytowym, niska jakość portfela 
kredytowego, ponadtrzydziestoprocentowy udział 
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(przewodniczący A. Jakubiak) SKOK, zapewnienia sprawowania efektywnej kon-
troli przez członków SKOK nad spółkami funkcjo-
nującymi w sektorze oraz niezwłocznego podjęcia 
działań nakierowanych na zasilenie finansowe fundu-
szu stabilizacyjnego w Kasie Krajowej, powołanego 
przez ustawodawcę w celu umożliwienia restruktu-
ryzacji całego sektora SKOK, poprzez przekazanie 
zysków w postaci należnej dywidendy wypracowanej 
lub akumulowanej przez spółki z grupy SKOK oraz 
innych środków pozyskanych w wyniku uproszczenia 
dotychczasowych struktur.

Po czwarte, w wielu przypadkach więź członkow-
ska jest iluzoryczna i ma charakter czysto formalny. 
SKOK jest spółdzielnią, która może świadczyć usługi 
tylko na rzecz swoich członków, czyli swoich wła-
ścicieli. Zgodnie z ustawą członkami kasy mogą być 
osoby połączone więzią o charakterze zawodowym 
lub organizacyjnym, tymczasem kasy w większo-
ści zachowywały wyłącznie więź o charakterze for-
malnym, co spowodowało znaczący spadek jakości 
portfela kredytowego. Problemem, który w istotny 
sposób wpływa na jakość zarządzania SKOK, jest 
też słabość lub praktyczny brak mechanizmów kon-
troli wewnętrznej ze strony spółdzielców, członków 
SKOK. Członkowie spółdzielni, którzy stali się nimi, 
często nie w pełni uświadamiając sobie fakt bycia 
współwłaścicielem oraz zachęceni reklamą produk-
tów, w praktyce nie uczestniczą w zebraniach grup 
członkowskich i zebraniach przedstawicieli. Często 
w zebraniach aktywnie uczestniczy tylko kilka osób 
będących pracownikami kas. Na koniec września 
2014 r. liczba członków kas wynosiła dwa miliony 
sześćset tysięcy osób, ale liczba aktywnych rachun-
ków kredytowych w tym samym czasie wynosiła 
osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące, a liczba rachun-
ków depozytów terminowych pięćset osiemdzie-
siąt jeden tysięcy. Po zsumowaniu daje to znacznie 
niższą liczbę niż owe dwa miliony sześćset tysięcy. 
Tymczasem w 2014 r. w walnych zgromadzeniach, 
co jest warte podkreślenia, wzięło udział tylko tysiąc 
stu siedemdziesięciu dwóch przedstawicieli. W jednej 
z większych kas jeden przedstawiciel reprezentuje 
ponad trzydzieści siedem i pół tysiąca członków. 
Możliwość dokapitalizowania kas przez członków 
jest w większości iluzoryczna. SKOK Wspólnota jest 
najlepszym tego przykładem. Kiedy zarządca komisa-
ryczny zwrócił się o dokapitalizowanie do członków, 
nie było jakiejkolwiek odpowiedzi na to oczekiwanie. 
To pokazuje, że członkowie, czyli współwłaścicie-
le SKOK, generalnie nie identyfikują się ze swoimi 
spółdzielniami.

Podkreślenia wymaga jednak, że w najlepszej 
sytuacji finansowej na tle sektora są małe konser-
watywnie zarządzane kasy, w których zachowane 
zostały zasady istnienia rzeczywistej więzi pomię-
dzy członkami. Im dalej od Kasy Krajowej, tym 

tych podmiotów. Do końca 2013 r. w SKOK Holding 
zakumulowany został zysk w kwocie 33 milionów 
800 tysięcy euro, to jest około 141 milionów zł. Kwota 
ta nie została dotychczas wypłacona w postaci dy-
widendy należnej Kasie Krajowej, a tym samym nie 
zasiliła poprzez wynik funduszu stabilizacyjnego 
przeznaczonego na realizację ustawowych obowiąz-
ków Kasy Krajowej.

Odnosząc się do informacji o pozyskaniu przez 
Kasę Krajową dodatkowych środków na ratowanie 
systemu SKOK ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych SKOK oraz SKOK Holding, chcę pod-
kreślić, że KNF nie neguje tych faktów, ale podkreśle-
nia wymaga to, że środki te mają charakter zwrotny 
i stanowią zobowiązanie, czyli dług Kasy Krajowej. 
Kasa Krajowa będzie zobowiązana w ciągu kilku lat 
zwrócić środki pożyczkodawcom, w tym również 
spółce od niej zależnej. Ten zwrot będzie się odnosił 
nie tylko do kapitału, ale również do należnego wy-
nagrodzenia z tytułu korzystania z tego kapitału, co 
wpłynie na pomniejszenie bieżącego wyniku Kasy 
Krajowej, który stanowić powinien istotne źródło 
zasilenia funduszy pomocowych. Transfer środków 
w formie pożyczki różni się więc zasadniczo od 
potencjalnej dywidendy otrzymanej od podmiotów 
zależnych. Dywidenda ma bowiem co do istoty cha-
rakter bezzwrotny i bezpośrednio wpływa na wynik 
finansowy kasy, co przekłada się również na rzeczy-
wiste zwiększenie możliwości finansowych funduszy 
pomocowych, a są to jedyne będące w dyspozycji 
systemu SKOK środki, którymi można realnie zasilić 
ze środków własnych kasy. Dalej mamy już tylko 
działania nadzorcze, o czym będę mówił później. 
Przyjęte przez Kasę Krajową rozwiązania w tym za-
kresie rodzą dodatkowe ryzyka w przyszłości, zwią-
zane z koniecznością odpowiedniego zakumulowa-
nia środków finansowych koniecznych do obsługi 
zadłużenia, o czym mówiłem. W związku z trudną 
sytuacją wielu kas, które otrzymały pomoc, może się 
również okazać, iż przekazane do kas środki nie zo-
staną zwrócone, co będzie się wiązać z koniecznością 
uzyskania przez Kasę Krajową finansowania z innych 
źródeł na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Ryzyka 
te nie występowałyby w przypadku przyjęcia modeli 
wypłaty środków przez dywidendę.

Spółki z grupy SKOK pozostają poza nadzorem 
KNF. Spółki takie jak SKOK Holding czy ASK Invest 
z Luksemburga są podmiotami działającymi jedynie 
w sposób formalny, poza władzami nie zatrudniają 
żadnych pracowników. Przy rozbudowanej sieci pod-
miotów krąg osób wchodzących w skład ich władz 
jest stosunkowo wąski. W tej sytuacji KNF dostrzega 
konieczność uproszczenia struktury spółek i innych 
podmiotów powstałych ze środków całego sektora 
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(przewodniczący A. Jakubiak) (Głos z sali: I to dla ubogich?)
W przypadku upadłej SKOK Wspólnota, której 

członkowie otrzymali wypłaty gwarancji depozytu 
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, depozy-
ty o wartości wyższej niż kwota gwarancji, to jest 
równowartości 100 tysięcy euro, wyniosły prawie 
87 milionów zł.

Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie z przepisami 
ustawy o SKOK Komisja Nadzoru Finansowego re-
alizuje wobec SKOK funkcje nadzorcze analogiczne 
do tych, jakie są wypełniane w odniesieniu do innych 
instytucji finansowych. Ich realizacja służy realizacji 
celu nadzoru sprawowanego przez KNF, jakim jest 
zapewnienie stabilności finansowej kas, prawidłowo-
ści prowadzonej przez kasy działalności finansowej, 
bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych 
w kasach oraz zgodności działalności kas z przepi-
sami prawa.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 
2014 r. KNF przeprowadziła dwadzieścia pięć kontroli 
w kasach, jeśli nie liczyć inspekcji w Kasie Krajowej, 
w tym dziesięć w zakresie przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy. Z dwudziestu pięciu kontroli 
dwanaście miało miejsce w kasach największych pod 
względem wartości aktywów, stanowiących prawie 
80% udziału w aktywach całego sektora SKOK. 
W kasach zostały przeprowadzone czynności kon-
trolne dotyczące całokształtu działalności. Zbadano 
ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko operacyjne oraz proces zarzą-
dzania. 

W 2013 r., na dwanaście inspekcji, na SKOK alo-
kowano 16% czasu inspekcyjnego przeznaczonego 
łącznie na kontrolę banków komercyjnych, ban-
ków spółdzielczych, SKOK i instytucji płatniczych. 
Nieuzasadnione są więc zarzuty, stawiane czasami 
komisji, iż szczególnie albo wyłącznie i z wyjątko-
wą agresywnością prowadzimy działania nadzorcze 
wobec tego sektora. W świetle ilości czasu poświęco-
nego na działania inspekcyjne jest to teza absolutnie 
nieusprawiedliwiona i nieuprawniona.

Największe nieprawidłowości w działalności zba-
danych kas występowały w procesie zarządzania kasą, 
w tym głównie organizacji kasy, podziale obowiąz-
ków, w planowaniu, regulacjach wewnętrznych, kon-
troli wewnętrznej i przestrzeganiu przepisów prawa, 
oraz w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. 
Na podstawie wyników inspekcji można stwierdzić, 
że właśnie nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem 
kredytowym i niska jakość procesu zarządzania kasą 
były głównym powodem złej sytuacji większości kas. 
We wszystkich zbadanych kasach przyjęte zasady 
oceny zdolności kredytowej nie zapewniały właściwej 
identyfikacji ryzyka kredytowego. Kasy w większości 
stosowały sprzeczne z art. 36 ustawy o SKOK zasa-
dy oceny zdolności kredytowej. Największe błędy 

lepsza sytuacja finansowa SKOK. Świadczą o tym 
przykłady Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, SKOK Bełchatów czy 
SKOK imienia Kwiatkowskiego.

Po piąte, sprzedaż znaczących pakietów wierzy-
telności w zamian za warunkowe papiery dłużne po-
woduje utratę kontroli nad sprzedaną wierzytelnością, 
a jednocześnie kasa nadal obciążona jest ryzykiem 
związanym ze sprzedanymi aktywami. Towarzyszą 
temu próby zawyżenia wycen instrumentów finanso-
wych, skutkiem czego aktywa są znacząco przesza-
cowane i wymagają aktualizacji, co w konsekwencji 
pogarsza sytuację finansową całego sektora.

Po szóste, chociaż SKOK podkreślają, że nie są 
bankami, to widoczna jest tendencja do kopiowania 
przez niektóre z kas, zwłaszcza te największe, roz-
wiązań zaczerpniętych z rynku bankowego, w tym 
rozwiązań ryzykownych, nieadekwatnych do charak-
teru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. 
W szczególności na krytyczne uwagi w tym zakresie 
zasługuje polityka wynagradzania zarządu. Średnie 
miesięczne wynagrodzenie członka zarządu w czte-
rech największych kasach, o aktywach powyżej 500 
milionów zł, wynosi 69,5 tysiąca zł miesięcznie.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Brutto czy netto?)
Brutto.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To dobrze.)
Jednocześnie funkcjonują mniejsze dobrze za-

rządzane kasy, w których prezes sprawuje funkcję 
społecznie, czasem bez wynagrodzenia. Średnie mie-
sięczne uposażenie członka zarządu w dwudziestu 
najmniejszych kasach, o aktywach do 50 milionów zł, 
wynosi 3 tysiące 850 zł brutto.

Stwierdziliśmy też praktykę zawierania kontrak-
tów menedżerskich przewidujących system wyso-
kich odpraw związanych z rozwiązaniem umów. Co 
prawda ustawa zakazuje wynagradzania członków 
rad nadzorczych kas, niestety w wielu przypadkach 
identyfikowane są próby obejścia tego zakazu, na 
przykład poprzez zawieranie umów-zleceń z człon-
kami rad nadzorczych.

Wysoki Senacie, często powtarzana jest opinia, że 
SKOK świadczą usługi głównie dla osób uboższych, 
dla drobnych ciułaczy, dla osób zaciągających nie-
wielkie pożyczki. Tymczasem dane sprawozdawcze, 
które otrzymujemy, pokazują co innego. Na koniec 
września bieżącego roku średni depozyt w SKOK 
wynosił 23 tysiące 200 zł, a ponad 52% wartości de-
pozytów stanowiły depozyty powyżej 50 tysięcy zł, 
z kolei depozyty powyżej 100 tysięcy zł to już ponad 
30%. Średni kredyt wynosił na koniec czerwca 12 ty-
sięcy zł, przy czym kredyty powyżej 100 tysięcy zł 
stanowiły 30% całego portfela kredytowego, a kre-
dyty powyżej 1 miliona zł – ponad 15% tego portfela.
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(przewodniczący A. Jakubiak) wyższa od wartości funduszy własnych wynikających 
z badań przeprowadzonych w ramach czynności kon-
trolnych. W 2014 r. w przypadku kas, w których za-
kres badania obejmował całokształt ich działalności, 
stwierdzono niedobór funduszy własnych skutkujący 
brakiem wystarczającego pokrycia wymogów kapita-
łowych oraz utrzymywania współczynnika wypłacal-
ności na wymaganym przez ustawę o SKOK poziomie 
5%. W przypadku czterech kas badanych w pełnym 
zakresie w październiku i listopadzie bieżącego roku 
ustalenia były analogiczne.

W trzech kasach, badanych w 2013 r., zidentyfiko-
wane zostały nieprawidłowości w zakresie przepro-
wadzania transakcji wyodrębnienia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa, to jest działu marketingu 
i reklamy, działu informatycznego i działu sprzedaży, 
oraz wniesienia aportem do podmiotu zewnętrznego 
w zamian za udziały. Ustalenia kontroli wskazywały 
na brak wystarczającego uzasadnienia organizacyj-
nego i ekonomicznego do przeprowadzenia działań 
polegających na wydzielaniu zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa i przeniesieniu podstawowej dzia-
łalności do utworzonych spółek. Należy podkreślić, 
że celem tych działań było wykreowanie w krótkim 
czasie poprawy obrazu sytuacji finansowej i kapita-
łowej tych kas.

Wszystkie badane kasy w szerokim zakresie ko-
rzystały z rozwiązań polegających na powierzeniu 
wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym. 
W sześciu zbadanych kasach stwierdzono, że czyn-
ności związane z analizą ryzyka kredytowego, a więc 
z oceną tego, komu i na jakich warunkach udzie-
lić kredytu, były dokonywane poza kasą. Również 
windykacja należności powierzana była, w drodze 
outsourcingu, podmiotom zewnętrznym.

Stwierdziliśmy, że zawieranie przez kasy umów 
o świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne nie 
było poprzedzane analizą celowości i opłacalności 
zlecenia usług na zewnątrz, w tym analizą korzy-
ści, kosztów i zagrożeń wynikających z podpisania 
umowy. Część umów podpisywanych z podmiotami 
zewnętrznymi miała charakter krytyczny ze względu 
na uzależnienie funkcjonowania kas od dostępności 
usług. Dotyczyło to w szczególności usług windykacji 
i restrukturyzacji, usług informatycznych, wsparcia 
procesu weryfikacji dokumentacji kredytowej, wspar-
cia w zakresie obsługi modeli scoringowych, najmu 
nieruchomości i ruchomości.

Niektóre umowy z podmiotami zewnętrznymi za-
wierały niekorzystne dla kas postanowienia, w szcze-
gólności w zakresie długich okresów wypowiedzenia 
– pięcioletnich i dłuższych – kosztów świadczenia 
usługi, wysokich kar za wypowiedzenie umowy… 
Chodzi o to na przykład, że należy zapłacić jednora-
zową karę w wysokości czynszu należnego za cały 
okres do zakończenia umowy. Do niekorzystnych 

to: przyjmowanie kosztów utrzymania na poziomie 
niższym niż minimum egzystencji ogłoszone przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; nieuwzględnianie 
liczby osób pozostających na utrzymaniu członka 
przy ocenie zdolności kredytowej; nieuwzględnia-
nie rzeczywistych deklarowanych przez składających 
wnioski kosztów utrzymania, jeżeli kształtowały się 
one na poziomie wyższym niż standardowo przyj-
mowany przez kasę; brak oceny możliwości spłaty 
przez członka tak zwanej raty balonowej przy kre-
dytach i pożyczkach udzielonych właśnie w takim 
systemie; nieuwzględnianie przy ocenie zdolności 
kredytowych niektórych zobowiązań wynikających 
z informacji z Biura Informacji Kredytowej, pożyczek 
chwilowych, miesięcznych rat związanych z umową 
ubezpieczenia grupowego; brak oceny zdolności kre-
dytowych osób objętych restrukturyzacją – w takich 
przypadkach ustalanie wysokości raty miało miejsce 
jedynie na podstawie oświadczenia klienta o moż-
liwości spłaty rat, nie dokonywano oceny zdolno-
ści kredytowej poręczycieli – i wreszcie brak oceny 
zdolności kredytowej przy podejmowaniu decyzji 
o udzielaniu pożyczek do jednego miesiąca, tak zwa-
nych chwilówek.

Podkreślić należy, że z kolei wartość nieruchomo-
ści przyjmowanych na zabezpieczenie nie była we-
ryfikowana na podstawie wiarygodnych baz danych 
i często była zawyżana. Prezentowane przez kasy 
wyniki finansowe i utworzone wpisy aktualizacyjne 
nie odzwierciedlały rzeczywistego poziomu ryzyka, 
przede wszystkim ryzyka kredytowego, gdyż wycena 
aktywów była niezgodna z zasadami rachunkowości.

Ustalenia kontroli w 2013 r. wykazały konieczność 
utworzenia przez dziewięć ze zbadanych kas dodat-
kowych odpisów aktualizacyjnych na kwotę 641 mi-
lionów zł, z czego kwota 433 milionów zł wynikała 
z nieprawidłowej wyceny skryptów dłużnych, to jest 
tych papierów, które otrzymane zostały przez kasy za 
sprzedaż wcześniej przeterminowanych kredytów. 
Z kolei ustalenia kontroli zakończonej w 2014 r. wyka-
zały konieczność utworzenia przez dwie ze zbadanych 
kas dodatkowych odpisów aktualizacyjnych na kwo-
tę 366 milionów zł, z czego kwota 215 milionów zł 
stanowiła nadal utrzymujący się niedobór w jednej 
ze zbadanych kas w 2013 r. W przypadku kontroli 
prowadzonych w pięciu kasach w październiku i li-
stopadzie, które jeszcze się nie zakończyły, w czterech 
kasach stwierdzono brakujące odpisy aktualizacyjne 
na kwotę 84 milionów zł.

W dziesięciu zbadanych w 2013 r. kasach stwier-
dzono zawyżenie funduszy własnych i współczyn-
nika wypłacalności. Łączna wartość funduszy wła-
snych prezentowanych w sprawozdawczości przez 
kasy objęte badaniem była prawie dziewięciokrotnie 
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(przewodniczący A. Jakubiak) ności nieprzestrzegania zasad prawa bilansowego 
w zakresie wyceny aktywów oraz zasady rozliczenia 
przychodów i kosztów w czasie; braku dokonania 
oceny przyczyn wystąpienia problemów finansowych 
kasy; braku analizy ryzyka i zagrożeń występujących 
w działalności kasy; niewłaściwego lub nieprecyzyj-
nego określenia celów postępowania naprawczego; 
braku udziału właścicieli w procesie sanacji kasy 
w formie dokapitalizowania; braku opisu szczegó-
łowych planów działań restrukturyzacyjnych wraz 
z harmonogramem jego realizacji; braku realności 
przedstawionych prognoz finansowych oraz braku 
spójności prognozowanych danych z przygotowanym 
opisem.

Należy podkreślić, iż kasy objęte postępowania-
mi naprawczymi posiadają 79% aktywów sektora, 
100% nabytych przez kasy skryptów dłużnych za 
sprzedane wierzytelności, 77% portfela kredytowego 
brutto całego systemu SKOK i 80% depozytów sekto-
ra. Zdajecie sobie państwo sprawę z tego, jak ważne 
jest, ażeby te kasy najpierw przygotowały, a później 
zakończyły swoje programy naprawcze z sukcesem. 
To ma decydujące znaczenie dla przyszłości całego 
systemu SKOK.

Wśród kas objętych postępowaniami naprawczy-
mi dwadzieścia pięć kas dokonało sprzedaży wie-
rzytelności kredytowych w zamian za inne papiery 
wartościowe – weksle, skrypty dłużne – przy pozo-
stawieniu w kasie ryzyka kredytowego związanego 
ze sprzedanymi wierzytelnościami. Trzynaście kas 
dokonało sprzedaży wyodrębnionej części przedsię-
biorstw, przy czym kasy, które dokonały sprzedaży 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonały 
również sprzedaży wierzytelności kredytowych. To 
jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tam szczegól-
nie kumulują się ryzyka wynikające w poprzednim 
czasie z dokonywania w sposób, naszym zdaniem, 
czysto sprawozdawczej wzrostu funduszy własnych. 
Wykazywane przez te kasy wyniki są obciążone 
jednorazowymi czynnikami, zaś wycena wartości 
pozyskanych z tego tytułu papierów wartościowych 
budzi istotne wątpliwości. Wadliwa wycena nabytych 
papierów wartościowych, niewłaściwie zidentyfiko-
wane ryzyko oraz zmieniająca się ocena niedoboru 
kapitałów i tym samym rzeczywistych potrzeb kas 
spowodowały opóźnienia w zakresie pomocy udziela-
nej przez Kasę Krajową z funduszu stabilizacyjnego, 
co przesądzało o braku możliwości akceptacji założeń 
wielu programów naprawczych.

Wpływ na przebieg procesu przegotowywania 
i oceny programów postępowania naprawczego ma 
zakres pomocy udzielanej kasom ze środków fundu-
szu stabilizacyjnego przez Kasę Krajową. Mówiłem 
o tym… W ramach restrukturyzacji wewnętrznej 
w ramach sektora SKOK są to jedyne środki, które 
mogą być realnie skierowane na rozwiązanie tego 

postanowień zaliczamy również wyłączenie odpowie-
dzialności cywilnej kontrahenta lub jej ograniczenie 
do rzeczywiście poniesionej szkody, a także posta-
nowienia ograniczające wpływ kas na kreowanie 
własnej polityki produktowej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kasy nie po-
siadały procedur wewnętrznych normujących zasady 
powierzania czynności podmiotom zewnętrznym, 
w tym dotyczących sposobu wyboru przedsiębiorcy, 
zasad zarządzania ryzykiem wynikającym z powie-
rzenia czynności podmiotom zewnętrznym, zasad 
składania zleceń oraz weryfikacji kontroli wykonania 
usługi. Czynności kontrolne wykazywały też, że kasy 
nie posiadały planów awaryjnych na wypadek zaprze-
stania świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne.

Czynności kontrolne w zakresie oceny realiza-
cji i zaleceń przeprowadzane w 2014 r. ponownie 
w dwóch kasach wykazały brak realizacji wielu za-
leceń Komisji Nadzoru Finansowego mających istot-
ny wpływ na sytuację kasy. Kontrole nie wykazały 
poprawy jakości portfela pożyczkowo-kredytowego, 
a wręcz przeciwnie – stwierdzono pogorszenie się 
jego jakości. W jednej z badanych kas zrealizowano 
szesnaście z dwudziestu sześciu zaleceń, a w drugiej 
zrealizowano jedynie dwadzieścia sześć z dziewięć-
dziesięciu sześciu zaleceń. W trakcie inspekcji w ka-
sach… W zakresie przeciwdziałania praniu pienię-
dzy inspekcje odnotowały nieprawidłowości w wielu 
obszarach.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 72a ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych kasy zobowiązane są do opracowania i realiza-
cji programu naprawczego w razie powstania straty 
bilansowej albo w przypadku groźby jej wystąpienia, 
albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności 
lub zagrożenia utratą płynności płatniczej. Program 
postępowania naprawczego winien być zaopiniowany 
przez Kasę Krajową i przedstawiony KNF. Kasa może 
zlecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie, 
a także – w przypadku zaniechania działań w zakresie 
wszczęcia działań naprawczych przez zarząd – może 
z własnej inicjatywy zobowiązać kasę do opraco-
wania programu, a także wyznaczyć termin na jego 
przygotowanie.

Na koniec września bieżącego roku na pięćdzie-
siąt trzy kasy prowadzące działalność czterdzieści 
trzy oraz dodatkowo Kasa Krajowa objęte były po-
stępowaniami naprawczymi. W przypadku siedmiu 
kas program postępowania naprawczego został za-
akceptowany przez KNF. Do pozostałych opraco-
wań przygotowywanych przez kasy KNF systema-
tycznie przedstawia uwagi, które dotyczą głównie 
następujących kwestii: niewłaściwej oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej kasy, w tym w szczegól-
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(przewodniczący A. Jakubiak) rzeczywisty przepływ środków. I mogę z satysfakcją 
odnotować, że w tym zakresie, na przestrzeni zwłasz-
cza ostatnich miesięcy, po złożeniu przez nas wniosku 
o upadłość SKOK Wspólnota, nastąpiło znaczne przy-
spieszenie, jeśli chodzi o działalność kasy. Według 
stanu na koniec września Kasa Krajowa, pomimo 
podpisania z kasami umów stabilizacyjnych, nie do-
konała wypłaty środków dla jedenastu kas na kwotę 
prawie 67 milionów zł. Jest lepiej, ale jeszcze nie tak 
dobrze, jak mogłoby być.

Obecnie KNF prowadzi siedem postępowań ad-
ministracyjnych w przedmiocie zaliczenia do fundu-
szy własnych kas dodatkowej odpowiedzialności jej 
członków. Zaliczanie dodatkowej kwoty jest związane 
z wielkością kwot pozyskanych jako pasywa przy-
swojone z uwagi na obowiązujący łączny limit kwot 
z obydwu tytułów, który nie może przekroczyć 50% 
funduszu udziałowego i zasobowego. Konieczne jest 
więc ustalenie wielkości ewentualnego zaangażowa-
nia Kasy Krajowej w fundusz udziałowy i dopiero 
wówczas możliwe jest ustalenie maksymalnej kwoty 
podlegającej zaliczeniu. Dotychczas KNF wydała 
pozytywne decyzje wobec sześciu kas.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w przeprowadzonym badaniu sprawozdania finan-
sowego na zlecenie kasy lub Kasy Krajowej, KNF 
może zobowiązać kasę lub Kasę Krajową do zlecenia 
wskazanemu biegłemu rewidentowi zbadania prawi-
dłowości i rzetelności sprawozdań finansowych kasy 
lub Kasy Krajowej, kontroli ksiąg rachunkowych lub 
analizy portfela kredytowego. Jeżeli w wyniku prze-
prowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości 
w kasie albo w Kasie Krajowej, koszty badania po-
nosi odpowiednio kasa lub Kasa Krajowa, a w razie 
niestwierdzenia w wyniku przeprowadzenia badań 
nieprawidłowości w kasie albo Kasie Krajowej, kosz-
ty tego badania ponosi KNF. Zlecenie badania może 
zostać również udzielone bezpośrednio przez komisję, 
koszty badania ponosi wówczas komisja. Jeżeli jednak 
w wyniku badania zostaną stwierdzone nieprawi-
dłowości, wówczas to SKOK ponosi koszty badania.

Nie jest to nic szczególnego. Przepisy tego rodza-
ju od wielu lat obowiązują w sektorze bankowym 
i nigdy nie było, powiedziałbym, w tym zakresie 
większych kontrowersji. Tymczasem w przypadku 
systemu SKOK są. Dlaczego? Dlatego że w związku 
ze stwierdzeniem nieprawidłowości w czasie badań 
sprawozdań finansowych za 2013 r. przeprowadzo-
nych na zlecenie kas KNF w sześciu przypadkach 
– dotyczy to również kas największych – zleciła wska-
zanemu przez KNF biegłemu rewidentowi zbadanie 
prawidłowości i rzetelności sporządzanych przez kasy 
sprawozdań za 2013 r. oraz kontrolę ksiąg rachunko-
wych i analizę portfela kredytowego według stanu na 
dzień 31 grudnia 2013 r. Mimo iż zgodnie z ustawą 
niewykonanie obowiązku poddania się badaniu zle-

problemu wyłącznie poprzez środki zgromadzo-
ne przez kasy w przeszłości. Należy podkreślić, że 
wobec tych ograniczonych źródeł zasilania fundu-
szy proces budowy kapitału SKOK w dużej mierze 
uzależniony jest od pomocy w postaci zobowiązań 
podporządkowanych, które za zgodą KNF mogą być 
zaliczone do funduszy własnych kas, oraz od ewen-
tualnego przystąpienia Kasy Krajowej do danej kasy, 
z czym związana jest możliwość wniesienia udzia-
łów dodatkowych zwiększających poziom kapitału 
SKOK. Z łącznej kwoty 386 milionów zł wykazanej 
przez Kasę Krajową w funduszu stabilizacyjnym na 
koniec września 2014 r. kasom przyznano pomoc 
w wysokości 295 milionów zł, w tym pomoc przy-
znana i niewypłacona wyniosła prawie 67 milionów 
zł. Do rozdysponowania pozostało jeszcze ponad 90 
milionów zł.

Pismem z dnia 7 listopada bieżącego roku Kasa 
Krajowa poinformowała o udzieleniu w październi-
ku bieżącego roku dalszej pomocy kasom na kwotę 
prawie 64 milionów zł – dwudziestu kasom, których 
większość już wcześniej otrzymała pomoc stabiliza-
cyjną. Do dnia dzisiejszego nie ma informacji, czy 
pomoc ta została już wypłacona. Ja chcę to z całą 
mocą podkreślić, żebyście państwo byli tego świa-
domi. Dlatego tak ważne z naszego punktu widzenia 
jest to, ażeby tych 141 milionów zł, które znajdują się 
dzisiaj w Luksemburgu, poprzez wypłatę dywidendy, 
a nie zaciąganie kolejnych zobowiązań przez Kasę 
Krajową, powróciło do Polski, do Kasy Krajowej i za-
siliło fundusz stabilizacyjny. Jest to sprawa, która 
może mieć decydujące znaczenie, i będzie miała, dla 
przyszłości wielu, bardzo wielu kas.

Kasa Krajowa poinformowała nas również, iż 
dokonała wpłaty czy wypłaty kwoty ponad 25 mi-
lionów zł na sfinansowanie wydatków na pokrycie 
roszczeń części członków SKOK Wspólnota, wypła-
ty środków zgromadzonych z tytułu gwarancji, jeśli 
chodzi o depozyty, które przekraczały tę określoną 
kwotę. I w tym kontekście my, jeśli chodzi o genero-
wanie wewnętrznych możliwości dokapitalizowania 
kas ze środków samego systemu, wspieramy i prowa-
dzimy bardzo wiele postępowań administracyjnych. 
Tych postępowań jest dwadzieścia cztery, jeśli chodzi 
o zaliczenie do funduszy własnych zobowiązania pod-
porządkowanego otrzymanego z funduszu stabiliza-
cyjnego Kasy Krajowej. Jednak należy podkreślić, 
że wpływ na przebieg tych postępowań miały i nadal 
mają: przedłużający się proces związany z uzyskiwa-
niem pomocy z Kasy Krajowej, zmiany kwot udzie-
lanej pomocy oraz konieczność uwzględnienia wpły-
wu tej pomocy na rachunki kasy. Bo nie jest istotne 
tylko to, czy podjęta zostanie decyzja, że danej kasie 
udziela się pomocy. Ważniejsze jest to, ażeby nastąpił 
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(przewodniczący A. Jakubiak) w moim odczuciu, w mojej opinii miało charakter 
próby zabójstwa, zamordowania z zimną krwią. I to 
się zdarzyło, powiedziałbym, po raz pierwszy w hi-
storii nadzoru. Decyzją komisji nadzoru wyznaczono 
na zarządcę komisarycznego osobą doświadczoną, 
która była już zarządcą komisarycznym i realizowała 
działania naprawcze w bankach.

Chciałbym również odnieść się z tego miejsca do 
publicznych oświadczeń rzecznika prasowego Kasy 
Krajowej, związanych z aresztowaniami członków 
władz SKOK. Kasa Krajowa publicznie stwierdziła 
– ustami rzecznika – że informowała KNF o niepra-
widłowościach w tej kasie w 2012 r. Tak, to praw-
da, otrzymaliśmy, powiedziałbym… Ta kasa została 
wymieniona jako jedna z kilku kas, które budzą… 
Była informacja, że to budzi zaniepokojenie, ale 
Kasa Krajowa w odróżnieniu od Komisji Nadzoru 
Finansowego nigdy nie zawiadomiła prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w SKOK, 
mimo że SKOK Wołomin była kontrolowana przez 
Kasę Krajową w latach 2011–2012. Chciałbym rów-
nież podkreślić, że w ramach tej informacji w 2012 r. 
o potencjalnych nieprawidłowościach w SKOK 
Wołomin KNF nie otrzymał od Kasy Krajowej szcze-
gółowych informacji o konkretnych naruszeniach, 
w szczególności kasa nie przekazała do komisji pro-
tokołów z lustracji, kontroli w SKOK Wołomin. Co 
więcej, w 2011 r. prezes zarządu SKOK Wołomin 
podczas Krajowej Konferencji Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych otrzymał nagrodę 
Feniksa, najwyższą nagrodę w systemie spółdziel-
czych kas, w kategorii: najlepszy menedżer roku. 
(Wesołość na sali)

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, zgodnie 
z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o SKOK kasy zobo-
wiązane były wystąpić do KNF z wnioskami o za-
twierdzenie statutów dostosowanych do przepisów 
ustawy w terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 27 lipca 
2013 r. KNF wydała decyzje w sprawie statutów 
wszystkich pięćdziesięciu pięciu kas, przy czym 
w dwudziestu przypadkach wcześniej została wy-
dana decyzja odmawiająca zatwierdzenia statutu. 
KNF odmówiła również zatwierdzenia statutu Kasy 
Krajowej. Głównymi przyczynami odmów zatwier-
dzenia statutów były: uregulowanie więzi człon-
kowskiej w sposób niezgodny z ustawą o SKOK, 
przewidywanie przez statut możliwości udzielania 
przez kasę kredytu, pożyczki członkowi bez zdolno-
ści kredytowej i bez ustanowienia szczególnego spo-
sobu zabezpieczenia spłaty kredytu, uwzględnianie 
w przedmiocie działalności czynności polegającej 
na emisji obligacji, ujmowanie funduszu z emisji 
obligacji jako funduszu własnego kasy.

Ponadto KNF rozpatrzyła trzydzieści sześć wnio-
sków w sprawie zatwierdzenia zmian statutów kas, 

conemu przez KNF jest zagrożone karą finansową, 
niektóre ze wspomnianych kas wstrzymują się z prze-
kazaniem biegłemu niezbędnych do przeprowadzenia 
analizy danych. Działanie takie stanowi przeszkodę 
w weryfikacji rzeczywistej ich sytuacji, co musi bu-
dzić zaniepokojenie.

Na szczególną uwagę zasługują prowadzone przez 
komisję postępowania w przedmiocie ustanowienia 
zarządcy komisarycznego. Stosownie do ustawy 
w przypadku powstania groźby zaprzestania spła-
cania zobowiązań przez kasę czy Kasę Krajową lub 
jeżeli zarząd kasy czy Kasy Krajowej nie przeka-
że programu postępowania naprawczego, zgodnie 
z art. 72a i art. 72b tej ustawy, albo gdy realizacja 
tego programu okaże się nieskuteczna, komisja może 
podjąć decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycz-
nego. Komisja może podjąć decyzję o ustanowieniu 
w kasie lub w Kasie Krajowej zarządcy komisarycz-
nego także w przypadku, gdy działalność kasy lub 
Kasy Krajowej wykazuje rażące lub uporczywe na-
ruszanie przepisów prawa. KNF może podjąć de-
cyzję o ustanowieniu w kasie lub Kasie Krajowej 
zarządcy komisarycznego także w przypadku, gdy 
skład zarządu kasy lub Kasy Krajowej nie odpowiada 
wymogom ustawy, w celu zorganizowania wyboru 
nowego zarządu.

Przepisy w zakresie ustanawiania zarządcy ko-
misarycznego są analogiczne do tych, które obowią-
zywały w poprzedniej ustawie. Zmienił się tylko 
podmiot mogący dokonać wprowadzenia zarządcy 
komisarycznego, wcześniej była to Kasa Krajowa, 
teraz jest to KNF.

Obecnie komisja prowadzi dwadzieścia cztery po-
stępowania w przedmiocie ustanowienia zarządcy 
komisarycznego w kasach, w tym również w Kasie 
Krajowej. W przypadku pięciu kas ten zarządca został 
już ustanowiony. Żadna z decyzji komisji o ustano-
wieniu zarządcy komisarycznego nie została zakwe-
stionowana przez sąd. Oznacza to, że są to decyzje 
słuszne i uzasadnione. Podam przykład. Jeżeli cho-
dzi o głośny ostatnio przypadek SKOK Wołomin, to 
KNF wprowadziła do kasy zarządcę komisarycznego 
ze względu na skalę naruszeń przepisów prawa, ja-
kość zarządzania i sposób realizacji zaleceń z trzech 
inspekcji komisji, podkreślam: z trzech inspekcji 
komisji. Nie bez znaczenia były również ustalenia 
prokuratury, skutkiem których były aresztowania 
członków władz SKOK, także ustalenia odnoszące 
się do powiązań ustalonych i zatrzymanych spraw-
ców czynnej napaści na zastępcę przewodniczącego 
komisji. Szanowni Państwo, było to wydarzenie bez 
precedensu w ponaddwudziestoletniej historii nad-
zoru finansowego w Polsce. Ażeby wysokiego funk-
cjonariusza publicznego… Było to działanie, które 
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(przewodniczący A. Jakubiak) między innymi przez inspekcję komisji. Na podstawie 
zgromadzonych w toku sprawowania nadzoru infor-
macji KNF złożyła do prokuratury pięć zawiadomień 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez członków władz SKOK w zakresie niepra-
widłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a do-
datkowo przystąpiła w charakterze pokrzywdzonego 
do jednego postępowania karnego z zawiadomień 
zarządcy komisarycznego. Niezależnie od tego usta-
nowieni przez KNF zarządcy komisaryczni złożyli 
trzynaście zawiadomień do prokuratury, w tym pięć 
w odniesieniu do upadłej SKOK Wspólnota.

Wysoki Senacie! Od przedstawicieli Kasy 
Krajowej można czasem usłyszeć, że winą za złe 
wyniki SKOK obarczają oni przepisy o rachunko-
wości wydane przez ministra finansów. Tymczasem 
zmiany dotyczące rachunkowości SKOK wynikały 
z potrzeby dostosowania prezentacji wyników kas 
do ich rzeczywistej sytuacji finansowej. Przepisy 
te są zgodne z zaleceniami Światowej Rady Unii 
Kredytowych, a więc organizacji zrzeszającej 
wszystkie SKOK. Zmiany przepisów nie są więc 
przyczyną złej sytuacji sektora, a jedynie pozwalają 
na jej rzeczywiste zobrazowanie i porównywanie. 
Istnieje zresztą, co pragnę podkreślić, grupa dobrze 
zarządzanych kas, na których wyniki nie wpłynęły 
zmiany w przepisach, były one neutralne. Przepisy 
dotyczące rachunkowości kas określają przede 
wszystkim zasady tworzenia odpisów aktualizują-
cych. Odpis to rachunkowa miara odzwierciedlająca 
poziom ryzyka związanego z konkretnym kredytem. 
Kredyt niespłacany przez trzy miesiące wymaga 
utworzenia odpisu w wysokości 35% jego wartości. 
Oznacza to zapotrzebowanie na dodatkowy kapi-
tał w związku z wysokim prawdopodobieństwem 
braku spłaty. Kredyt niespłacany przez dwanaście 
miesięcy wymaga utworzenia odpisu w wysokości 
100% jego wartości. Niezależnie od tego, jaką miarę 
zastosujemy, poziom obsługiwanych kredytów pozo-
staje niezmienny i w tym sensie zmiany zachodzące 
w przepisach nie wpływają, wbrew pojawiającym się 
w tym zakresie opiniom, na pogorszenie się sytuacji 
kas. Tryb wprowadzania przez ministra finansów 
przepisów rozporządzenia – i to należy też pod-
kreślić – był przedmiotem badania przez Trybunał 
Konstytucyjny, który w tym zakresie nie stwierdził 
naruszeń przepisów ustawy zasadniczej.

Szanowny Panie Marszałku! W ramach uprawnień 
wynikających z ustawy, po identyfikacji podstawo-
wych obszarów ryzyka występującego w działalności 
SKOK, KNF przyjęła założenia rekomendacji dla sek-
tora SKOK dotyczących dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych oraz 
ładu korporacyjnego. Zgodnie z założeniami zapisy 
rekomendacji będą komplementarne w znacznych 
obszarach z postanowieniami rekomendacji T i re-

gdyż z godnie z art. 8 ust. 2 ustawy o SKOK każda 
zmiana statutu kasy wymaga zatwierdzenia przez 
komisję. Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o SKOK kasy zobowiązane były wystąpić do KNF 
z wnioskami o zatwierdzenie prezesów zarządów, 
również w terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. W przewidywanym ustawą 
terminie do KNF wpłynęły pięćdziesiąt dwa wnioski 
o zatwierdzenie prezesa. Dwie kasy złożyły wniosek 
o wyrażenie zgody na powołanie nowego prezesa, 
przy czym jedna z nich złożyła jednocześnie wniosek 
o zatwierdzenie obecnego prezesa. Dwie kasy nie wy-
stąpiły z wnioskiem w terminie określonym w usta-
wie, co zgodnie z tą ustawą oznacza wygaśnięcie 
mandatu prezesów tych kas i konieczność powołania 
prezesa za zgodą komisji. W kasach zobowiązanych 
do opracowania programu naprawczego postępowania 
są finalizowane po dokonaniu przez kasę wszelkich 
niezbędnych korekt oraz po uznaniu takiego pozio-
mu za odpowiedni, chyba że ze zgromadzonych już 
dokumentów i informacji wynika, że dany prezes nie 
spełnia wymogów ustaw, a w szczególności nie daje 
rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą. 
W okresie sprawowanego nadzoru zakończone zo-
stały trzydzieści cztery postępowania w sprawie za-
twierdzenia prezesa zarządu kasy, w wyniku których 
wydano trzynaście decyzji zatwierdzających prezesa 
zarządu kasy, jedną decyzję wyrażającą zgodę na po-
wołanie na stanowisko prezesa zarządu, czternaście 
odmów zatwierdzenia prezesa zarządu i sześć decyzji 
umarzających postępowanie. Wszystkie pozytywne 
decyzje – to chcę podkreślić – dotyczą zatwierdzenia 
prezesów kas, które znajdują się w stosunkowo dobrej 
sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kasy te są rela-
tywnie małe i skupiają swoją działalność na wąskiej 
grupie członków połączonych realną więzią. Ponadto 
zachowywały one dużą samodzielność; żadna z nich 
nie była zaangażowana w transakcje zbycia wierzy-
telności na rzecz ASK Invest w Luksemburgu w za-
mian za papiery dłużne. Kasy te nie wymagały też 
wdrożenia programów naprawczych. Są to kasy, któ-
re respektują leżące u podstaw ruchu SKOK zasady 
samopomocy i więzi członkowskiej. Jedna odmowa 
zatwierdzenia prezesa zarządu wynikała z niespeł-
nienia określonego ustawą wymogu wykształcenia 
co najmniej średniego, natomiast trzynaście odmów 
zatwierdzenia prezesa zarządu wydano ze względu na 
brak, w ocenie komisji, rękojmi ostrożnego i stabilne-
go zarządzania kasą, to jest za względu na niespełnia-
nie jednego z ustawowych wymogów. Ustalenie braku 
rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu 
zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą 
odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas 
oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone 
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(przewodniczący A. Jakubiak) Oceniamy, że ze względu na skalę zaangażowa-
nia poszczególnych kas w Kasie Krajowej ma ona 
szczególnie istotne znaczenie dla całego systemu. 
Prawidłowa działalność Kasy Krajowej jest kluczo-
wa dla wsparcia płynnościowego kas w przypadku 
zagrożeń, oraz dla wsparcia finansowego procesu 
restrukturyzacji kas – ja o tym już wielokrotnie na 
tej sali mówiłem. I to z tego powodu ustawodaw-
ca przesądził, że Kasa Krajowa jest również objęta 
nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, bo Kasa 
Krajowa powinna być zarządzana szczególnie sta-
bilnie i w sposób zrównoważony.

Do tej pory komisja przeprowadziła w Kasie 
Krajowej trzy kontrole: kompleksową, dotyczącą 
oceny realizacji zaleceń oraz w obszarze przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy. W ocenie komisji czynności 
kontrolne wykazały, że Kasa Krajowa nie wywią-
zywała się w sposób należyty z powierzonych jej na 
mocy ustawy funkcji, to jest zapewnienia stabilności 
finansowej kas ze środków funduszu stabilizacyjnego 
oraz sprawowania skutecznej kontroli nad kasami. 
W regulacjach wewnętrznych nie określono, w ja-
kich sytuacjach kasom przysługuje pomoc funduszu 
stabilizacyjnego, co powodowało dużą uznaniowość 
w zakresie przyznawanej pomocy. W obszarze spra-
wowania przez Kasę Krajową kontroli nad kasami 
zidentyfikowano brak określonych kryteriów i try-
bu dokonywania kontroli oraz prowadzenia procesu 
pokontrolnego, w tym monitorowania realizacji wy-
danych kasom zaleceń. Z uwagi na profil i poziom 
ryzyka kas, częstotliwość kontroli ze strony Kasy 
Krajowej uznano za niewystarczającą. Krytycznie 
oceniono brak określenia przez Kasę Krajową zasad 
przyznawania darowizn – z ustaleń kontroli wynika-
ło, że darowizny w poprzednim okresie przyznawane 
były bez przeprowadzenia udokumentowanej analizy 
zasadności ich udzielania.

Decyzją z 22 lipca tego roku komisja odmówi-
ła zatwierdzenia statutu Kasy Krajowej. Odmowa 
ta wynikała z postanowień statutu prowadzących, 
w ocenie komisji, do naruszenia przepisów prawa, 
w szczególności dotyczących: rodzajów działalności 
wykonywanej przez Kasę Krajową, zwoływania nad-
zwyczajnego walnego zgromadzenia Kasy Krajowej, 
wyboru członków Rady Nadzorczej Kasy Krajowej, 
tworzenia funduszu reklamowo-promocyjnego, po-
krywania straty bilansowej Kasy Krajowej, gospo-
darki finansowej w zakresie współpracy zrzeszonych 
SKOK z Kasą Krajową, rozstrzygania sporów pomię-
dzy Kasą Krajową i jej członkami, zmiany statutu 
Kasy Krajowej.

Jeśli chodzi o autoryzację Zarządu Kasy Krajowej, 
to decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. KNF wyraziła 
zgodę na powołanie pani Katarzyny Uniwersał na 
stanowisko członka zarządu kasy, z kolei decyzjami 
z dnia 2 września tego roku odmówiła zatwierdzenia 

komendacji S, określonych przez KNF dla banków, 
oczywiście po dostosowaniu do specyfiki kas.

Dlaczego te rekomendacje będą pierwsze? Ze 
względu na kluczowe znaczenie tych obszarów 
w funkcjonowaniu sektorów SKOK oraz istotne 
nieprawidłowości zidentyfikowane w tym zakresie. 
Rekomendacje KNF będą się wpisywać w standardy 
Światowej Rady Unii Kredytowych. Poza generalną 
zasadą proporcjonalności uwzględnianą we wszyst-
kich rekomendacjach ostrożnościowych, z uwagi na 
duże zróżnicowanie kas co do skali prowadzonej dzia-
łalności, związanego z nią ryzyka oraz nieprawidło-
wości występujących w poszczególnych podmiotach 
przyjęto, że do mniejszych kas będą się odnosić tyl-
ko wybrane, kluczowe postanowienia rekomendacji. 
Odpowiedni dobór kryteriów pozwoli na wybór kas, 
których łagodniejsze traktowanie nie będzie rodziło 
dodatkowego ryzyka dla sektora. Jednocześnie po-
winny to być kasy, w których jest utrzymywana więź 
członkowska.

Celem planowanej rekomendacji w zakresie 
ładu korporacyjnego jest zmiana lub korekta za-
stosowanych w kasach rozwiązań organizacyjnych, 
zarządczych i kontrolnych, jak również relacji po-
między członkami właścicielami kasy a kasą i jej 
organami. Na szczególną uwagę w rekomendacji 
zasługują kwestie więzi członkowskiej, unikanie 
konfliktu interesów oraz outsourcing, a także pra-
widłowy nadzór nad działalnością kasy ze strony 
rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Chcemy 
powrócić do korzeni tego ruchu: więzi członkow-
skiej, samopomocy.

Oprócz działań ściśle nadzorczych KNF prowadzi 
wobec SKOK również działania edukacyjne. W latach 
2012–2014 w ramach centrum edukacji dla uczestni-
ków rynku, które działa przy komisji, zorganizowano 
dwadzieścia jeden seminariów dedykowanych SKOK, 
dla biegłych rewidentów badających sprawozdania 
kas, z udziałem pracowników SKOK, w których to 
seminariach wzięło udział około półtora tysiąca osób. 
Działania te będziemy kontynuować.

Wysoki Senacie, odrębnej uwagi wymaga sytu-
acja Kasy Krajowej. Kasa Krajowa jest podmiotem 
zrzeszającym poszczególne kasy i pełni rolę podobną 
do banków zrzeszających banki spółdzielcze. Kasa 
Krajowa jest jednym z podmiotów nadzorowanych, 
tak jak setki innych instytucji nadzorowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, gromadzi bowiem 
depozyty poszczególnych kas. Jej sytuacja ma istotny 
wpływ na sytuację wszystkich kas. Ewentualny brak 
możliwości zwrotu zgromadzonych w Kasie Krajowej 
depozytów, które, przypomnę, nie są gwarantowane, 
może doprowadzić do upadku poszczególnych kas, 
a w krańcowym przypadku – również całego systemu.
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(przewodniczący A. Jakubiak) relacji biznesowych z podmiotami Grupy SKOK. 
Zastrzeżenia budziły ponadto: brak jednoznacznych 
zasad udzielania kredytów ze środków funduszu 
stabilizacyjnego, co stwarzało możliwość wysokiej 
uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o pomocy, 
w szczególności w zakresie darowizn i umorzenia 
udzielanego kasom kredytu stabilizacyjnego i kre-
dytu restrukturyzacyjnego; udzielanie darowizn na 
cele niezwiązane z działalnością Kasy Krajowej; 
brak określenia kryteriów i warunków udzielania 
darowizn; udzielenie poręczenia za podmiot niebę-
dący członkiem Kasy Krajowej, co nie mieści się 
w jej ustawowym zakresie działania; utrzymywanie 
rozbudowanej Grupy SKOK tworzonej przez spółki, 
w których Kasa Krajowa posiada udziały bezpośred-
nie i pośrednie lub posiada powiązania kapitałowo-
-organizacyjne bądź personalne. Kasa Krajowa nie 
przedstawiła uzasadnienia, czy przyjęte rozwiązania 
w zakresie współpracy z podmiotami zależnymi i in-
nymi podmiotami zewnętrznymi są zasadne zarówno 
pod względem ponoszonych kosztów, jak i jakości 
świadczonych usług. Zasady nadzoru właścicielskie-
go nad spółkami zależnymi w istotnych aspektach nie 
zostały określone jakimikolwiek procedurami.

Dalej: nieprawidłowości w procesie planowania 
i przeprowadzenia kontroli w kasach oraz postępowań 
pokontrolnych; niedołożenie należytej staranności za-
równo przy wieloletnim planowaniu finansowym, jak 
i przy planowaniu budżetu na 2014 r.; zmienna prezen-
tacja sytuacji finansowej – w jednym miesiącu zysk, 
w drugim strata, a później znowu zysk – z uwagi na 
błędy w sprawozdawczości; niezrealizowanie zaleceń 
inspekcji KNF w kluczowych obszarach działalności 
kasy, za które odpowiadali prezes i główny księgowy.

W tej bardzo trudnej sytuacji… Już od samego 
początku, kiedy ta sytuacja została zidentyfikowa-
na, wydawało się, że trzeba być przygotowanym 
na wariant negatywny, wariant krytyczny. Nasze 
doświadczenie w pracy przy restrukturyzacji sek-
tora bankowego na początku lat dziewięćdzie-
siątych, jakie mamy z panem przewodniczącym 
Kwaśniakiem, wskazywało na to, że bez objęcia 
depozytów systemem ochrony gwarancjami syste-
mu publicznego, będziemy mieli ogromne proble-
my. I dlatego wydaje się ze wszech miar słuszne, 
iż w dniu 6 kwietnia 2013 r. dokonano nowelizacji 
ustawy o SKOK, której celem było zwiększenie 
stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych. Zgodnie z tą ustawą depozyty uloko-
wane w SKOK zostały objęte publicznym systemem 
gwarantowania opartym na Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, który również gwarantuje depo-
zyty w bankach. Zarówno w przypadku banków, 
jak i SKOK BFG gwarantuje zwrot 100% wartości 
depozytów, których wartość nie przekracza 100 
tysięcy euro w przeliczeniu na złote.

pana Rafała Matusiaka na stanowisko prezesa Zarządu 
Kasy Krajowej oraz wyrażenia zgody na powołanie 
na stanowisko członka zarządu kasy kandydata ‒ 
pana Tomasza Bagińskiego, dotychczasowego głów-
nego księgowego kasy, ze względu na brak rękojmi 
ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową, to 
jest niespełnianie jednego z wymogów ustawowych. 
Zasady zastosowane przy ocenie osób zarządzających 
Kasą Krajową są analogiczne do zasad zastosowanych 
przy ocenie prezesów kas. W szczególności zostały tu 
wzięte pod uwagę zadania Kasy Krajowej związane 
ze stabilizacją sytuacji ekonomiczno-finansowej kas 
oraz sposób wywiązywania się Kasy Krajowej z tych 
zadań, co było widoczne chociażby w publicznie do-
stępnych informacjach o sytuacji kasy. Istotne zna-
czenie miały też wyniki inspekcji przeprowadzonej 
w Kasie Krajowej oraz podejście jej władz do reali-
zacji wydanych po tych inspekcjach zaleceń nadzor-
czych. Ustalenie braku rękojmi jest tu konsekwencją 
dotychczasowego sposobu pełnienia przez prezesa 
i głównego księgowego kasy swych funkcji. Tak jak 
już mówiłem, w naszej ocenie kasa nie wykonywała 
ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia 
stabilności finansowej, w szczególności jeśli chodzi 
o udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków 
funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowania kontroli 
nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgroma-
dzonych w nich oszczędności oraz zgodności działal-
ności kas z przepisami prawa.

Proszę państwa, tak naprawdę jeśli chodzi o kwe-
stie związane z pomocą, to w szerszym zakresie – bo 
o wyjątkowych, indywidualnych przypadkach z uwa-
gi na tajemnicę zawodową nie mogę tutaj mówić – 
ta pomoc, ta aktywność miała miejsce, o czym też 
już wspominałem, po podjęciu przez KNF decyzji 
dotyczącej SKOK Wspólnota. W naszej ocenie nie 
trzeba było tak długo czekać. Czasami ze strony 
Kasy Krajowej pada taki zarzut, że wszystko było 
uzależnione od zatwierdzenia przez komisję wzorca 
umowy. My możemy z kolei zapytać dlaczego, skoro 
ten wzorzec zatwierdzony został w kwietniu, a pomoc 
w przypadku większości kas nie została udzielona 
w maju czy czerwcu, trzeba było czekać na koniec 
lipca i sierpień, wrzesień, październik. Każdy miesiąc 
w przypadku tych kas oznacza dodatkowe straty.

Prezes zarządu i główny księgowy w ramach przy-
pisanych im obowiązków ponoszą odpowiedzialność 
za nieprawidłowości w działaniu Kasy Krajowej 
stwierdzone przez inspekcję. Zastrzeżenia komisji 
budziły w szczególności przyjęcie niejednoznacz-
nych i niezapewniających kasom równego dostępu 
kryteriów udzielania pomocy w formie obejmowa-
nia udziału w kasach przez Kasę Krajową oraz uza-
leżnienie udzielania pomocy nawiązania przez kasy 
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(przewodniczący A. Jakubiak) wszystkie przewidziane przepisami prawa ścieżki 
restrukturyzacji tak, aby uniknąć wariantu skrajne-
go, czyli upadłości. Generalnie, jeśli samodzielna 
restrukturyzacja, o czym mówiłem wcześniej, która 
musi być realizowana poprzez środki wewnętrzne 
w sektorze, w drodze programu naprawczego, jest 
niemożliwa, to prowadzone są w trybie określonym 
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 
postępowania przewidziane ustawą o SKOK.

KNF wspiera procesy łączeniowe dobrowolne 
w ramach samego sektora, o ile trwale wzmacniają 
one kasy, a nie prowadzą do kumulacji ryzyka i strat, 
i w konsekwencji do niewypłacalności kas przejmują-
cych. Przykładem może być wydana w dniu 16 lipca 
bieżącego roku zgoda Komisji Nadzoru Finansowego 
na połączenie SKOK Szopienice jako kasy przejmu-
jącej ze SKOK Dziedzice jako kasą przejmowaną. 
Obydwie kasy są stosunkowo nieduże. Jedna jest kasą 
zdrową, dobrą, druga ma pewne problemy. Wysoki 
Senacie, ci spółdzielcy samodzielnie podjęli decyzję 
o połączeniu. Zgodnie z ustawą decyzja ta wyma-
ga zgody KNF. Jak wspomniałem, 16 lipca ta zgo-
da została wydana. Ale to połączenie nie może być 
skonsumowane. Dlaczego? Otóż dlatego, że mimo że 
zostało zarejestrowane, jest ono przedmiotem wnio-
sków procesowych Kasy Krajowej składanych w toku 
postępowania administracyjnego, które nie może być 
zakończone na skutek tego, że Kasa Krajowa również 
w tej sprawie neguje każde działanie Komisji Nadzoru 
Finansowego. Powtarzam, mamy do czynienia z do-
browolnym połączeniem. Dwie kasy, członkowie tych 
kas, podjęły taką decyzję, jedna kasa jest dobra, nie 
ma ryzyka.

A jak było wcześniej? Ano przed objęciem tych 
podmiotów przez nas nadzorem zdarzały się takie 
przypadki, iż przez lata prowadzona była polityka 
łączenia kas w złej sytuacji i w ten sposób kumulo-
wano ryzyko.

Najlepszym tego przykładem jest to, co się stało ze 
SKOK Wspólnota. Proszę państwa, od 2008 r. SKOK 
Wspólnota nieprzerwanie wykazywała ujemne fun-
dusze własne. Działalność depozytowo-pożyczkowa 
kasy przynosiła narastające straty. Przed objęciem 
sektora SKOK nadzorem komisji doprowadzono do 
połączenia SKOK Wspólnota z inną kasą, była to 
SKOK Zachodnia, co jeszcze spotęgowało problemy. 
Inaczej mówiąc, do minusa dodano minus, ale nie wy-
szedł z tego plus. Doprowadzono do takiej sytuacji, iż 
niedobór aktywów stanowił połowę kredytów, które 
znajdowały się w tej kasie.

Dodatkowo SKOK Wspólnota przed ustanowie-
niem zarządcy komisarycznego zawarła kilkadziesiąt 
wieloletnich umów przekazujących wszystkie istotne 
obszary działalności podmiotom zewnętrznym – już 
mówiłem, jakie to obszary – z pięcioletnimi okresa-
mi wypowiedzenia, wysokimi karami umownymi 

Poprzedni wewnętrzny system gwarantowania 
depozytów stworzonych przez same SKOK oparto 
na zakładzie ubezpieczeń – tu SKOK był niewydolny. 
Proszę państwa, my jako nadzorcy, bo przecież jako 
nadzorcy sprawowaliśmy również nadzór nad TUW 
SKOK, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co może się 
wydarzyć w przypadku upadłości chociażby jednej 
ze średniej wielkości kas. Z naszych obserwacji, jako 
nadzorcy zakładu ubezpieczeń, wynikało, iż składka 
ubezpieczeniowa płacona przez kasy nie była uza-
leżniona od ryzyka ani od kosztów, jakie trzeba by 
było ponieść, gdyby doszło do realizacji zdarzenia 
ubezpieczeniowego związanego z ową gwarancją. 
Oczywiście braki te naruszały przepisy ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej.

Zakład ubezpieczeń dzisiaj nie ma już najmniejszej 
wątpliwości… Zakład ubezpieczeń nie byłby w sta-
nie udźwignąć wypłaty gwarancji na przykład dla 
członków SKOK Wspólnota. Przypomnę, że jest to 
kwota 815 milionów zł, a na dzień 30 czerwca 2014 r. 
TUW SKOK posiadał środki płynne, to oznaczy obli-
gacje Skarbu Państwa, depozyty bankowe, jednostki 
uczestnictwa oraz środki pieniężne, w wysokości 413 
milionów zł. Jeszcze raz chcę podkreślić, że w starym 
systemie upadek kasy o rozmiarach SKOK Wspólnota 
oznaczałby katastrofę dla TUW SKOK, ale poprzez 
mechanizm, w jakim funkcjonują towarzystwa ubez-
pieczeń wzajemnych, oznaczałby również katastrofę 
dla całego systemu SKOK.

Nowy system gwarancji oparty na BFG sprawdził 
się przy upadłości SKOK Wspólnota – jak państwo 
wiecie, wypłaty gwarancji dla deponentów urucho-
miono w ciągu sześciu dni roboczych. Należy jed-
nak podkreślić, że w praktyce koszty zostały pokryte 
nie ze składek SKOK, które były przecież niewy-
starczające, tylko ze środków gromadzonych lata-
mi w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przez 
sektor bankowy, w tym ze środków wniesionych do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach ubie-
głych przez Narodowy Bank Polski, czyli pośrednio 
ze środków budżetowych.

Należy też podkreślić, iż suma środków gwaranto-
wanych dla jednej upadłej SKOK Wspólnota jest wyż-
sza niż suma wszystkich dotychczasowych wypłat 
gwarancji przez BFG dla wszystkich banków, które 
upadły od czasu utworzenia Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. W całym okresie swej działalności 
w latach 1995–2012 BFG wykonał wypłaty środków 
gwarantowanych z tytułu upadłości pięciu banków 
komercyjnych i dziewięćdziesięciu pięciu banków 
spółdzielczych na rzecz trzystu osiemnastu tysięcy 
deponentów w łącznej kwocie 814 milionów zł.

Szanowny Panie Marszałku! Sytuacja zastana 
w sektorze SKOK jest trudna i trzeba wykorzystać 
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(przewodniczący A. Jakubiak) brze wiecie z debat, które miały miejsce na wiosnę, 
dla banków jest to koszt i banki nie są, co się czasami 
podnosi, zainteresowane osiągnięciem lepszej pozy-
cji konkurencyjnej poprzez gnębienie i zniszczenie 
swoich konkurentów. Raczej postrzegamy to jako 
przejaw poczucia odpowiedzialności za ogranicze-
nie ryzyka systemowego. Mamy nadzieję, iż banki, 
godząc się na ponoszenie kosztów wypłaty środków 
gwarantowanych, będą się chciały w ten proces włą-
czyć. Pragnę podkreślić, że dotyczy to SKOK, które 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, dotyczy to 
SKOK, których fundusze własne są głęboko ujemne, 
dotyczy to SKOK, które znajdują się w głębokiej nie-
wypłacalności. Oczywiście, to się nie dzieje za dar-
mo. Proszę państwa, po to, żeby bank zechciał przejąć 
taką SKOK, konieczne jest… Taki SKOK oczekuje 
wsparcia z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
czyli ze środków publicznych. Jak państwu mówiłem, 
fundusze BFG są tworzone przez banki, w pewnej 
części były w poprzednim czasie tworzone również 
przez Narodowy Bank Polski. Muszę powiedzieć, że 
w tym zakresie obserwujemy daleko idący postęp. 
Chcemy wierzyć, że decyzja, która dotyczy SKOK 
imienia świętego Jana z Kęt w Rumii, nie była naszą 
ostatnią decyzją.

Jeśli chodzi o SKOK Kopernik… Ubiegają się 
o to dwa banki, więc jest pewien promyk nadziei, 
że uda nam się – proszę państwa, z punktu wi-
dzenia deponentów to jest nasze najważniejsze 
zadanie – zabezpieczyć ich, zadbać o ich bezpie-
czeństwo.

Trzeba też pamiętać, że jest to – mówimy 
o dotacjach, o pomocy z BFG – pomoc publicz-
na. Pamiętajcie państwo, że jako pomoc publicz-
na podlega ona szczególnemu nadzorowi Komisji 
Europejskiej, a Komisja Europejska oczekuje od 
władz polskich, że proces rozwiazywania proble-
mów SKOK będzie przebiegł w sposób transpa-
rentny i z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
Powiem więcej: komisja oczekuje, iż w przypadku 
rozwiązywania problemów poszczególnych SKOK 
nie będą dyskryminowane instytucje kredytowe spo-
za Polski, dziękujmy więc Bogu, że na razie wszyst-
ko to załatwiamy w domu.

(Senator Bogdan Pęk: Boga do tego nie mieszajmy!)
(Senator Jan Rulewski: Trzeba, innej szansy nie ma.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Jan Wyrowiński)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Bardzo proszę 

państwa senatorów o uspokojenie emocji.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Ale to jest infor-

macja…)
(Senator Robert Mamątow: Nie było rozprawy, 

jest wyrok.)
Wracając do przejęcia przez Alior Bank SKOK 

imienia świętego Jana z Kęt, mogę powiedzieć tylko 

i nierynkowym poziomem kosztów. Zarządca komi-
saryczny starał się zmienić te umowy, ale nie było 
zgody podmiotów zewnętrznych będących drugimi 
stronami umów, więc nie było innego wyjścia niż 
zawieszenie działalności kasy z wypłatą gwarancji 
depozytów przez BFG i wystąpienie do sądu z wnio-
skiem o upadłość.

W dniu 26 września bieżącego roku Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ przyznał rację komisji i wydał posta-
nowienie o ogłoszeniu upadłości SKOK Wspólnota. 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, 
że niezależnie od ustawowych przesłanek przyczy-
ną upadłości były między innymi ponoszone koszty 
umów outsourcingowych zawartych przed ustano-
wieniem zarządcy komisarycznego, jakość portfela 
kredytowego oraz brak finansowania zewnętrznego. 
SKOK Wspólnota, o czym powinienem powiedzieć 
wcześniej, wystąpiła do Kasy Krajowej o przyznanie 
wsparcia. Jeżeli kasa z problemami nie jest w stanie 
się zrestrukturyzować, to zgodnie z ustawą komisja 
najpierw poszukuje innej SKOK spełniającej ustawo-
we kryteria, która byłaby w stanie przejąć problema-
tyczną SKOK. Niestety, ze względu na skalę ryzyka 
występującego w sektorze w przypadku problemów 
średniej lub dużej SKOK na rynku nie ma kas, które 
byłyby zdolne do przeprowadzenia przejęcia w spo-
sób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów 
zgromadzonych w kasie nie tylko w momencie przej-
mowania, ale przede wszystkim w przyszłości.

W przeprowadzonej przez KNF analizie możli-
wości przejęcia problematycznych SKOK przez inną 
kasę jako kasy przejmujące były brane pod uwagę 
dwie SKOK. Pojawiła się w pewnym momencie teoria 
dwóch wież. Jedna z tych kas była ostatnio przedmio-
tem licznych doniesień medialnych, więc jej sytuacja 
państwu już jest znana. O sytuacji finansowej drugiej 
z tych kas nie mogę, niestety, się wypowiadać, dlatego 
że obejmuje mnie tajemnica zawodowa. Ale pragnę 
państwa zapewnić, że z naszej analizy wynika, iż 
komisja w sposób odpowiedzialny nie może wyrazić 
zgody na aktywną rolę tej kasy.

Wysoki Senacie, jeżeli, tak jak mówiłem, nie jest 
możliwa restrukturyzacja wewnętrzna, jeżeli nie jest 
możliwe przejęcie przez inną SKOK, to uruchamia-
na jest – bo ustawodawca też to przewidział – se-
kwencja wydarzeń. Ustawodawca w swojej mądrości 
postanowił, że jeżeli żadna z kas nie jest w stanie 
sprostać kryterium przejęcia, to pytanie dotyczące 
przejęcia kieruje się do sektora bankowego. Dlaczego? 
Bo intencją ustawodawcy, czyli Wysokiej Izby, była 
przede wszystkim ochrona depozytów i znalezienie 
rozwiązania, które pozwoli zapewnić kontynuację 
działalności, kontynuację obsługi. Dlatego kierujemy 
te zapytania do sektora bankowego. Jak państwo do-
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(przewodniczący A. Jakubiak) dla banków komercyjnych i firm pożyczkowych, jako 
uzupełnienie oferty produktów finansowych, zwłasz-
cza dla osób mniej zamożnych. W naszej ocenie kasy 
mogą odegrać też istotną rolę w walce z wyklucze-
niem finansowym, w tym w edukacji ekonomicznej 
swoich członków. Ale z całej tej mojej informacji, któ-
rą dzisiaj państwu przekazuję, wynika jedno, co nie 
podlega najmniejszej dyskusji: do tego jest potrzebne 
nie tylko uzdrowienie sytuacji finansowej kas. Jest to 
potrzebne, to prawda, ale potrzebny, a może jeszcze 
ważniejszy, jest powrót SKOK do źródeł…

(Senator Bohdan Paszkowski: Do źródeł, no wła-
śnie.)

…do tego, co było na początku, do samopomo-
cy, do tej idei, do realnie istniejącej więzi pomiędzy 
członkami kas i realnego wpływu członków na sektor 
kas. Jak jeden z dziewięciuset siedemdziesięciu tysię-
cy członków może wpływać na kasę? W jaki sposób? 
Jest to niemożliwe…

(Senator Bogdan Pęk: Tak jak w prawie spółdziel-
czym jest to…)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
bardzo proszę, bez emocji…)

(Senator Bogdan Pęk: Ale nie można opowiadać 
takich rzeczy.)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Będą pytania, 
będzie mógł pan zabierać głos, sprawa jest poważna.)

Więź z założenia… Wtedy, kiedy ustawodawca 
podejmował decyzję o usankcjonowaniu takiej for-
my gromadzenia depozytów, miał na myśli przede 
wszystkim – to była podstawowa gwarancja – więź 
między członkami. Bo to ona stanowi naturalny 
czynnik ograniczający ryzyko kredytowe i koszt. 
Najlepsza sytuacja jest, proszę państwa, w kasach 
małych.

(Senator Zdzisław Pupa: Ale to pan wcześniej 
mówił.)

Jeżeli ktoś chciałby mnie zapytać o przykład, 
to odsyłam do SKOK w Elektrowni Bełchatów, do 
SKOK Stilon w Gorzowie i innych mniejszych kas. 
Jest to, jak już mówiłem, tym bardziej istotne, iż kosz-
ty tej restrukturyzacji zarówno w takim przypadku, 
gdy jest ona udana, przy pomocy z zewnątrz, jak 
i w przypadku, gdy jest ona nieudana i dochodzi do 
upadłości, ponosi sektor publiczny. Ale jeżeli weź-
miecie państwo pod uwagę, iż składki na Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, które opłacają banki, stano-
wią koszt uzyskania przychodu, to jest to również 
koszt nas wszystkich, podatników, ale i tych, którzy 
są dziś klientami banków. Dziękuję, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewod-
niczącemu.

tyle, że z naszych obserwacji wynika, że bank, który 
przejmował… Nie zaobserwowano tu niczego niepo-
kojącego. Te wszystkie wcześniejsze zapowiedzi ‒ iż 
członkowie kasy zareagują spontanicznie, bo przecież 
wyzuto ich z własności, że przecież oni są z polskiej 
instytucji i nie będą w banku zagranicznym ‒ się 
nie sprawdziły. Tylko 0,37% członków kasy podjęło 
decyzję o wycofaniu środków, a pozostali w tej kasie 
pozostali i nie widzą żadnego powodu, by nie korzy-
stać z oferty przedłożonej przez bank.

Ponieważ mówimy o przejmowaniu, chciałbym 
jeszcze raz podkreślić, że nie jest to tylko działanie 
komisji, ale to jest cały proces. Komisja inicjuje i pro-
wadzi postępowania, ale żeby doszło do przejęcia 
konieczne jest spełnienie jeszcze co najmniej dwóch 
dodatkowych… Po pierwsze, potrzebna jest zgoda 
tego, który chce przejąć, a po drugie, uzgodnienie 
formy pomocy pomiędzy tym, który chce przejąć, 
a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Takie są podstawowe zadania, jeśli chodzi o re-
strukturyzację, a dopiero na samym końcu tego pro-
cesu, tej długiej drogi, kiedy okazuje się, że nie ma ni-
kogo, kto chciałby przejąć SKOK, komisja podejmuje 
decyzję o zawieszeniu działalności kasy i zgłoszeniu 
wniosku o upadłość. Jest to koniec procesu.

I nawiązując do tego zawołania pana senatora 
Pęka… Panie Senatorze, daj Boże, ażeby jak najmniej 
było, powiedziałbym, tego typu zdarzeń.

(Senator Bogdan Pęk: Ja jeszcze nie skończyłem, 
nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć.)

Pragnę podkreślić jeszcze jedno: to jest bardzo 
długi proces. Jak państwo wiecie, prowadzimy go 
w trybie postępowania administracyjnego. Czy moż-
na byłoby szybciej, sprawniej? Wydaje mi się, że tak, 
ale pod warunkiem, że wszystkie strony uczestniczą-
ce w tym procesie chciałyby współdziałać. Niestety, 
muszę państwa poinformować, że we wszystkich tych 
postępowaniach, które prowadzimy, aktywnie uczest-
niczy Kasa Krajowa i – o czym też pragnę państwa 
zapewnić – działania oraz wnioski zgłaszane przez 
Kasę Krajową nie przyspieszają tego postępowania, 
a wręcz przeciwnie, w naszej ocenie je spowalniają.

(Senator Bogdan Pęk: Są dobre, tylko mają złe 
kierownictwo.)

Ale jesteśmy gotowi również… jesteśmy tak trans-
parentni, że nie mamy nic przeciwko temu, że do 
postępowań o ustanowienie zarządcy komisarycznego 
zarówno jeśli chodzi o SKOK Wołomin, jak i o Kasę 
Krajową przystępują prokuratorzy. To lepiej, to gwa-
rantuje większą transparentność i zewnętrzną ocenę.

Na sam koniec chciałbym powiedzieć, Szanowni 
Państwo, że w ocenie komisji spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe, tak jak i banki spółdziel-
cze, są Polsce potrzebne jako naturalna konkurencja 
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Ja mam takie pytanie, Panie Marszałku: czy 
oprócz tego, że to będzie w protokole, jest dostępna 
w tej chwili jakaś forma pisemna tej informacji, która 
dzisiaj była przedstawiona?

(Senator Andrzej Owczarek: Będzie w stenogra-
mie…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo, sporządzany jest stenogram. 
Poza tym pan prezes przyszedł na mównicę z przy-
gotowanym tekstem, który, jak sądzę, jest rów-
nież dostępny w wersji elektronicznej. Tak, Panie 
Przewodniczący?

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Andrzej Jakubiak: Tak…)

(Senator Bogdan Pęk: To prosimy go powielić!)
W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

ten tekst znalazł się w państwa skrzynkach w ciągu…
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Panie Marszałku, wie pan… Bo ja 
mam tu też odręczne zapiski i…)

A czy ma pan ten tekst w formie elektronicznej?
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Przy sobie nie mam, ale biorąc 
pod uwagę…)

No oczywiście, nikt nie ma przy sobie tekstu 
w formie elektronicznej, on zawsze jest w kompu-
terze. Ale czy można go w tej chwili przesłać na 
skrzynki wszystkich posłów…

(Głos z sali: Senatorów.)
Tak, senatorów.
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: W tej chwili nie, ale…)
(Senator Marek Rocki: Cały raport jest dostępny 

w internecie.)
Dobrze, ale to jest sprawa… To nie jest wniosek 

formalny. W tej chwili jest wniosek formalny pana se-
natora Biereckiego i był sprzeciw, w związku z czym 
poddaję wniosek pod głosowanie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 
Panie Marszałku… Panie Marszałku…)

Kto z państwa senatorów jest za…
(Senator Zdzisław Pupa: Panie Marszałku, w spra-

wie formalnej!)
Nie, najpierw rozstrzygniemy sprawę tego wnio-

sku.
(Senator Zdzisław Pupa: Ale w sprawie formal-

nej!)
(Senator Grzegorz Bierecki: W kwestii formalnej!)
Najpierw rozstrzygniemy kwestię tego wniosku, 

potem będziemy dalej…
(Senator Zdzisław Pupa: No dobrze, ale przegłoso-

wanie… Panie Marszałku, no nie można w ten sposób 
zrobić.)

Dlaczego nie można?

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Bardzo proszę. 

Pan senator Bierecki.)
Panie Marszałku, w związku z tym… Dwie godzi-

ny słuchaliśmy tego wystąpienia, padło bardzo wiele 
szczegółowych danych, bardzo wiele szczegółowych 
informacji. Żałuję bardzo, że wielokrotnie wywoły-
wany tutaj do głosu prezes Kasy Krajowej nie miał 
możliwości odniesienia się do tych informacji – za-
pewne wiele mógłby powiedzieć.

(Senator Piotr Zientarski: Mógł. W toku kontroli 
mógł.)

Niemniej jednak, ze względu na rozległość 
przedstawionej kwestii, aby umożliwić rzeczywistą 
debatę, która wniesie coś dobrego, a nie tylko słu-
żyć będzie naruszeniu reputacji spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, chciałbym złożyć 
wniosek, zgodnie z art. 48 pkt 2 ppkt 4 Regulaminu 
Senatu, o odroczenie dyskusji do następnego posie-
dzenia Senatu, tak aby senatorowie mogli zapoznać 
się z informacjami, które pewnie będą udostępnione 
w związku z wystąpieniem pana przewodniczącego 
Jakubiaka. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To jest wniosek formalny, oczywiście.
Pan senator Rocki, bardzo proszę.

Senator Marek Rocki:

Zgłaszam sprzeciw.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja też w sprawie formalnej.
Tutaj bardzo dużo liczb oraz ocen pojawiało się 

w wystąpieniu i przyznam, że moja percepcja nie 
przyjęła tego wszystkiego, co było wypowiedziane, 
tak więc ja…

(Senator Stanisław Jurcewicz: To szkoda!)
(Głos z sali: Nie tylko twoja…)
(Senator Marek Konopka: A ja zrozumiałem…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój.)
Myślę, że odzwierciedlam tutaj nie tylko własne 

przekonanie. Jak panowie wszystko zrozumieli i oce-
nili, jak wszystkie liczby i oceny zostały tutaj przyjęte 
i jak można się na nie powoływać…
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Do pytań zapisali się senatorowie: Cimoszewicz, 
Owczarek… i jeszcze pani senator Zając… jeszcze 
pan senator Pupa i pan senator Pęk.

Bardzo proszę, pan senator Cimoszewicz zadaje 
pytanie. A pana przewodniczącego zapraszam tutaj, 
na mównicę.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Ja może poczekam, aż przewodniczący podejdzie 
do mównicy.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Oczywiście, 
oczywiście.)

Panie Przewodniczący, to, co pan nam przedstawił, 
brzmi wstrząsająco. To wywołuje wrażenie ogrom-
nych nieprawidłowości wynikających z naruszania 
zasad zarządzania tego typu instytucjami, z niego-
spodarności, a być może także z działań mających 
znamiona przestępstwa, oszustwa. W związku z tym 
mam dwa pytania.

Pierwsze. Czy w pańskim przekonaniu te milio-
ny członków SKOK, udziałowców, spółdzielców, 
o których pan wspomniał, mają świadomość sytuacji 
panującej w kasach? Co KNF zrobiła w tym zakre-
sie, poza ewentualnymi oficjalnymi komunikatami? 
Doświadczenie związane ze sprawą Amber Gold 
pokazuje, że ograniczenie się przez KNF do oficjal-
nych komunikatów jest absolutnie niewystarczające. 
Ważny interes społeczny powinien skłaniać komisję 
do bardzo aktywnego informowania opinii publicznej 
o skali ryzyka. Jeżeliby to wszystko miało upaść, to 
współodpowiedzialność w dużym stopniu zostałaby 
przez obywateli przypisana państwu.

I drugie. Wspomniał pan o kilkunastu przypad-
kach powiadomienia prokuratury – jak rozumiem, 
chodzi o podejrzenia przestępstw. Chciałbym się 
dowiedzieć, jakiego typu spraw to dotyczyło. Czy 
jakichś pojedynczych spraw w poszczególnych ka-
sach, czy też ogólniejszych nieprawidłowych me-
chanizmów, o których pan wspominał? I czy poza 
prokuraturą były powiadamiane inne służby odpo-
wiedzialne za ściganie przestępstw, za przestrzeganie 
prawa, chociażby ABW i CBA? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam dwa pytania dotyczące 

SKOK Holding w Luksemburgu.
Pierwsze pytanie. Czy orientuje się pan, ilu pra-

cowników jest zatrudnionych w tej SKOK?

(Senator Piotr Zientarski: Czego nie można?)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dlaczego nie moż-

na? Można, Panie Marszałku.)
(Senator Zdzisław Pupa: Zaraz! Chcę zabrać głos 

w sprawie formalnej!)
Jest w tej chwili wniosek formalny, który poddaję 

pod głosowanie. Potem pan zgłosi następny, Panie 
Senatorze, jeśli będzie taka potrzeba.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mam nadzieję, 
że przy okazji następnych wniosków formalnych pan 
marszałek też taki będzie i zawsze będzie tak robił…)

Bardzo proszę, Szanowni Państwo, był wniosek 
formalny, czytelny, jasny, pan senator Bierecki sfor-
mułował go wyraźnie…

(Senator Zdzisław Pupa: W sprawie tego wniosku, 
mogę? Mogę zabrać głos w sprawie tego wniosku?)

…w związku z tym poddaję go pod głosowanie.
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 

w kwestii mojego wniosku formalnego…)
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wnio-

sku pana senatora Biereckiego o odroczenie debaty? 
Bardzo proszę.

Kto jest za?
Kto z państwa senatorów jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o wyniki.
Głosowało 61 senatorów, 21 – za, 40 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Czyli wniosek pana senatora Biereckiego upadł.
Przystępujemy do zadawania pytań panu prze-

wodniczącemu.
(Senator Bogdan Pęk: Jeszcze wniosek formal-

ny…)
Bardzo proszę. Pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

W tej sytuacji ja składam wniosek formalny, żeby 
ten materiał, który pan prezes ma gdzieś na kompute-
rze, został niezwłocznie przesłany senatorom, tak by 
mogli oni wykorzystać go w swoich wystąpieniach.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Ja myślę, Panie Przewodniczący, że to nie jest ża-
den problem: dzwoni pan do swojego sekretariatu, 
tam szukają odpowiedniego pliku i…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale żeby został 
niezwłocznie dostarczony senatorom…)

(Senator Bogdan Pęk: Nie, Panie Marszałku, 
pan…)

To jest, Szanowni Państwo, sprawa techniczna, 
którą można chyba załatwić. Ona nie może i nie musi 
wstrzymywać biegu naszego procedowania.
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(senator A. Owczarek) Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Po kolei. Jeśli chodzi o pytanie pana senatora 

Cimoszewicza, czy te miliony ludzi mają świado-
mość sytuacji i czy my w jakiś szczególny sposób do 
owych milionów staramy się dotrzeć… Generalnie 
rzecz biorąc, uważam, że z naszego punktu widzenia 
my staramy się działać tak transparentnie, jak to tyl-
ko jest możliwe. Tak transparentnie, ażeby nie naru-
szyć obowiązujących nas przepisów prawa. Możemy 
więc powiedzieć tak: co kwartał na stronie interne-
towej jest publikowana – obok informacji o sytuacji 
finansowej banków, banków spółdzielczych – rów-
nież informacja o aktualnej sytuacji sektora spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Poza 
tym, jak pan senator zdążył się chyba zorientować, 
my stosunkowo często bierzemy udział w różnego 
rodzaju debatach, które dotyczą na przykład tego, 
czy banki mają się zaangażować w restrukturyzację 
systemu SKOK. Podkreślamy za każdym razem, że 
to jest sytuacja bardzo trudna, ale jeżeli będziemy 
mieli do czynienia ze współdziałaniem wszystkich 
podmiotów działających na rynku finansowym, nie 
tylko w samym systemie SKOK, to deponenci mogą 
liczyć na to, że ten problem zostanie rozwiązany nie 
tak jak w przypadku Wspólnoty. Każdy zarządca 
komisaryczny… Oczywiście w kasach, które mają 
normalne zarządy, czyli zarządy ustanowione przez 
członków, powinna być komunikacja pomiędzy za-
rządem, radą nadzorczą a członkami kasy. To są te 
organy, które powinny nadawać ton… My obser-
wujemy w tym obszarze brak przepływu informacji 
pomiędzy zarządzającymi a współwłaścicielami. 
A tam, gdzie wprowadzamy zarządców komisarycz-
nych, jedną ze wskazówek, jakie dajemy, jest kwestia 
jak najszybszego nawiązania kontaktu z członkami. 
I to się dzieje w dwojaki sposób: po pierwsze, jest 
informacja o samym ustanowieniu zarządcy komi-
sarycznego w placówkach, a po drugie, zarządcy 
komisaryczni w ramach działań, które podejmują, 
starają się poprzez normalne mechanizmy dotrzeć 
do członków. Przy czym mogę powiedzieć jedno: 
członkowie, generalnie rzecz biorąc, jako populacja, 
nie są zainteresowani sytuacją finansową. Mam wra-
żenie, że przy dużej części… Oczywiście im większa 
kasa, tym mniejsza ta więź i możliwość docierania 
z informacją. Mam takie wrażenie, że w przypadku 
dużych kas, praktycznie rzecz biorąc, decydująca 
jest oferta produktowa, a członkostwo jest tylko do-
datkiem do produktu. Albo inaczej: to jest taki klucz, 
który otwiera drzwi, żeby móc otrzymać produkt. 
I tak w wielu kasach wielooddziałowych, z kilkuset 
tysiącami członków, jest to traktowane.

I drugie pytanie. Czy ta SKOK tylko akumuluje 
zyski, czy też przeznacza zyski na inne cele, a jeśli 
tak, to na jakie?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Chciałabym zapytać… Bo odniosłam wrażenie, 

że uczestniczymy w jakimś sądzie nad SKOK, a one 
są tu bez prawa do obrony. Czy pan nie uważa, że dla 
dobra tej dzisiejszej debaty właściwe by było, żeby 
ktoś z ramienia Kasy Krajowej mógł odnieść się do 
tych przedstawionych przez pana informacji? Często 
były one bardzo ogólne…

(Senator Piotr Zientarski: Nie były.)
…jak choćby informacja na temat kontroli prania 

brudnych pieniędzy. Powiedział pan, zapisałam to 
dokładnie: wykryto szereg nieprawidłowości w wielu 
obszarach. To nic nie znaczy.

(Senator Bogdan Pęk: Właśnie, nie wiadomo kto 
prał, jak prał. Żadnych konkretów!)

To jest tak ogólne stwierdzenie… Albo pierzemy 
brudne pieniądze, albo ich nie pierzemy. A więc wy-
padałoby przynajmniej przywołać… Jedyne szczegó-
ły odnosiły się do zarobków niektórych zatrudnionych 
w SKOK. Ale tu można by było też zapytać, ile zara-
biają zarządcy komisaryczni.

Moje pytanie pierwsze. Czy nie uważa pan, że powin-
ni tu wystąpić również przedstawiciele Kasy Krajowej?

Drugie pytanie. Czy Komisja Nadzoru 
Finansowego z równą troską zajmuje się innymi 
podmiotami na rynku finansowym i czy mógłby pan 
podać taki przykład?

Trzecie pytanie. Czy nie uważa pan, że zbyt czę-
sto zmieniają się przepisy regulujące obrazowanie 
sytuacji finansowej w SKOK i często się zdarza, że 
Komisja Nadzoru Finansowego kieruje do określo-
nych oddziałów jakieś upomnienia, na które nie przy-
sługuje zażalenie, po prostu upomnienie musi być 
przyjęte i nie ma żadnej formy odwołania? Czy to jest 
właściwa droga dialogu? Bo pan mówił, że potrzebny 
jest dialog, żeby usprawnić sytuację. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę o odpo-

wiedź na pytania, w miarę możliwości w zwięzły 
sposób.
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(przewodniczący A. Jakubiak) zleceniu, będąca przedmiotem tego zlecenia, była 
wykonywana. I w tych przypadkach, powiedziałbym, 
w których ewidentnie mamy do czynienia z narusze-
niem podstawowych zasad związanych z udzielaniem 
kredytu, oceną zdolności kredytowych, a wreszcie 
restrukturyzacją, są kierowane doniesienia do pro-
kuratury.

Pytał mnie pan też o to, czy jesteśmy w kontak-
tach tylko z prokuraturą. Nie, jesteśmy w kontakcie 
również z innymi służbami, zwłaszcza z jedną z tych 
służb, którą pan senator był łaskaw wymienić.

Pan senator Owczarek pytał mnie o SKOK 
Holding. Ten SKOK nie zatrudnia, Panie Senatorze, 
żadnych osób, podobnie jak ASK Invest. Są to spółki, 
powiedziałbym, o charakterze papierowym. Posiadają 
zarząd, prowadzą działalność w niezwykle ograniczo-
nym zakresie sprowadzającą się, praktycznie rzecz 
biorąc, do zarządzania tymi akcjami i udziałami 
spółek, które zostały poprzednio przekazane z Kasy 
Krajowej do SKOK Holding. SKOK Holding nie 
podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
W SKOK Holding została zakumulowana – już o tym 
mówiłem, jeszcze raz powtarzam – niewypłacona 
dywidenda z lat poprzednich. Ta spółka była założona 
w 2007 r., a więc przez pięć lat, przez pięć pełnych 
okresów sprawozdawczych nie była płacona dywi-
denda. Ta operacja, o której mówię, z Kasą Krajową, 
polegała na… Nie obejmowała ona całej tej kwoty. 
To była kwota, bym powiedział, znacznie niższa, 1/3 
tej kwoty, o której ja mówiłem, w złotych. Polegało 
to na tym, że Kasa Krajowa wyemitowała obligacje, 
czyli zaciągnęła dług, co z mojego punktu widzenia 
jest rozwiązaniem niezwykle dziwnym niezależnie 
od wszystkich podnoszonych argumentów. Mówi się 
o jakichś księgowych… Ja tego nie rozumiem, mimo 
że pracuję w instytucjach finansowych niemalże całe, 
z krótką przerwą, dorosłe życie zawodowe. Ja tego nie 
rozumiem, że ktoś, mając, bym powiedział, bardzo 
poważne prawo do bezpośrednich środków finan-
sowych, zaciąga dodatkowy dług i, co więcej, ten 
dług obsługuje z własnej dywidendy. Ja o tym nie 
mówiłem państwu, ale odsetki za pierwszy rok zo-
stały wypłacone z góry poprzez potrącenie z należnej 
dywidendy. Dla mnie jest to trochę dziwne. No ale nie 
ma tam pracowników, podobnie jak w ASK… Są to 
takie wehikuły luksemburskie, o czym dobrze wiemy.

Pani senator Zając zapytała, czy nie uważam, 
że ktoś z Kasy Krajowej powinien w dzisiejszej de-
bacie… Ja jestem tutaj tylko gościem. Ja zostałem 
tutaj zaproszony po to, żeby przedstawić państwu 
informację o tym, jak komisja widzi sektor SKOK. 
Zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Uważam, że 
szacunek z mojej strony dla państwa, dla Wysokiej 
Izby, wymaga tego, ażeby ta informacja była pełna, 
a nie zdawkowa, żebyście państwo mieli świado-
mość powagi sytuacji. Ja mam wrażenie, że część 

Jednocześnie my nie możemy, biorąc odpowie-
dzialność za cały sektor, zachowywać się w sposób 
tak nieodpowiedzialny, ażeby spowodować jakieś 
działania o charakterze runu na kasę. Powinniśmy 
powiedzieć tak… Nas to właściwie nie powinno wiele 
obchodzić, bo ci deponenci to są członkowie, właści-
ciele, więc oni sami sobie, tak bym powiedział, gałąź 
piłują, ale my postrzegamy naszą misję trochę inaczej. 
Myślę też, że dotarciu do członków będzie trochę 
służyć również dzisiejsza debata, która jest śledzona 
przez media, a pewnie też obserwowana przez iluś 
tam internautów.

Jeśli chodzi o powiadamianie organów, to tak jak 
powiedziałem, dotyczyło to przede wszystkim kwestii 
związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ale 
również z podejmowaniem działań wykazujących, iż 
osoby zarządzające nie dopełniły obowiązku należy-
tej dbałości o interesy podmiotów, którym zarządzają, 
poprzez zawieranie właśnie umów outsourcingowych. 
Ja mogę powiedzieć tak – bo to dotyczy podmio-
tu upadłego – że 100% majątku zostało wydzielone 
i wniesione do spółki, praktycznie rzecz biorąc, przez 
kasę. Jest jeszcze dwóch dodatkowych wspólników, 
którzy posiadają jakieś ułamkowe części, setne pro-
centa udziałów. Jednak żadne zebranie wspólników 
nie może się odbyć, jeżeli nie ma jednomyślności. 
I zarządcy komisarycznemu nie udawało się dopro-
wadzić do zwołania takiego zebrania w danej spół-
ce, dlatego że podmioty, które posiadały ułamkowe 
udziały, były powiązane z systemem i odmawiały. 
A więc zawieranie umów z pięcioletnim okresem 
i dłuższymi okresami wypowiedzenia dla umów 
outsourcingowych czy umów związanych z wynaj-
mem nieruchomości… Panie Senatorze, Szanowni 
Państwo, powiedzmy, że jest taka sytuacja: umowa 
zostaje zawarta na lat dziesięć, a jej postanowienia 
przewidują, że w przypadku, jeżeli dochodzi do roz-
wiązania z winy najemcy, czyli SKOK, to musi on 
zapłacić karę umowną w wysokości równowartości 
czynszu do końca okresu tej umowy. No, chyba ten, 
który to podpisywał w imieniu SKOK, który zaciągał 
takie zobowiązanie, nie działał w najlepiej pojętym 
interesie spółdzielni, a więc jest cały szereg powodów, 
powiedziałbym, złożenia doniesienia do prokuratury. 
My skoncentrowaliśmy się na nieprawidłowościach 
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zarządcy ko-
misaryczni koncentrują się w swoich doniesieniach 
na nieprawidłowościach, które wiążą się z procesem 
zarządzania. Ja mówiłem między innymi, że w jednej 
z kas mamy do czynienia z taką sytuacją, iż człon-
kowie kasy i ich rodziny, bliższe i dalsze, czerpią 
korzyści z kasy poprzez umowy zlecenia. Są to po-
ważne kwoty, które wychodzą na zewnątrz, a nie ma 
żadnego dowodu na to, iż praca określona w umowie 
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(przewodniczący A. Jakubiak) Czy z równą troską zajmujemy się innymi pod-
miotami? Ja mogę powiedzieć tak. Oczywiście naj-
prostsza odpowiedź brzmi: tak, a gdy pani popatrzy 
na naszą aktywność, aktywność komisji, moją ak-
tywność… Mogę powiedzieć, że niektórzy stawiają 
taki zarzut, że może jesteśmy nadaktywni, bo dzia-
łamy z równą aktywnością na wszystkich rynkach. 
Wiecie też państwo o liczbie kar nakładanych przez 
komisję, o działaniach, które podejmujemy również 
w stosunku do banków. Czy uważacie państwo, że to 
jest mała dolegliwość, gdy komisja podejmuje decyzję 
o zakazie wykonywania prawa głosu w stosunku do 
akcjonariusza banku, co więcej, nakazuje mu sprze-
dać te akcje? To jest dolegliwość. Gdy komisja karze 
podmioty działające na rynku, nakłada na nie kary, 
to jest to dla tych podmiotów dolegliwość. Gdy pro-
wadzimy postępowania naprawcze w stosunku do 
banków spółdzielczych i nie tylko, to jest to dla nich 
dolegliwość. Gdy prowadzimy postępowania w sto-
sunku do zakładów ubezpieczeń, a prowadzimy, to 
jest to dolegliwość.

My jesteśmy dolegliwi w granicach prawa i w gra-
nicach pojmowania roli Komisji Nadzoru Finansowego 
jako instytucji stojącej na straży bezpieczeństwa sys-
temu finansowego, ale to ma gwarantować bezpie-
czeństwo klientów. Przecież my nie robimy tego po 
to, żeby akcjonariusze mieli więcej do dywidendy, 
my robimy to po to, żeby zakład ubezpieczeń, jeżeli 
dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, wypłacił 
ubezpieczenie bez zbędnej zwłoki. Gdy mówimy 
o banku, to chodzi nam o to, żeby depozyt, który jest 
w tym banku złożony, został deponentowi wypłacony 
w terminie i na warunkach określonych w umowie. To 
jest nasza rola. Jeśli chodzi o instytucje z rynku kapi-
tałowego, to chcemy, żeby interesy inwestorów były 
chronione na rynku kapitałowym, na rynku giełdo-
wym poprzez otrzymywanie właściwych informacji. 
Prowadzimy wiele tego typu postępowań.

Szanowna pani pytała też o to, czy przepisy nie 
zmieniają się zbyt często, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rynek. Ja nie mam takiego wrażenia. Mogę powie-
dzieć w ten sposób. Poprzednia ustawa była usta-
wą z 1995 r., mówię o ustawie o SKOK. I ta ustawa 
obowiązywała aż do 27 października 2012 r. To był 
długi okres, bardzo wiele się w tym czasie działo. 
Ta ustawa była poprawiana, ale ona raczej zakładała 
poszerzanie przedmiotu działania kas i moim zda-
niem zwiększanie ryzyka. W niej na samym początku 
był zaszyty pewien podstawowy błąd. Wiecie pań-
stwo – pan senator Bierecki może to potwierdzić – 
od czego liczono akcję kredytową, koncentrację? Od 
wielkości aktywów. Jaki z tego wniosek? Im więcej 
aktywów, tym większych kredytów mogę udzielać. 
To jest podstawa. Ja rozumiem wszystkie okoliczno-
ści z tym związane, nie było kapitału, tworzyliśmy 
etc., etc. Tak, ale później przyszedł czas, kiedy, jak 

osób, również pracujących w Kasie Krajowej, nie ma 
przekonania o powadze tej sytuacji. Ja wielokrotnie 
rozmawiałem z przedstawicielami Kasy Krajowej… 
Komisja ostatnio z nimi rozmawiała. W kwietniu tego 
roku, kiedy komisja zatwierdziła wzór umowy doty-
czący kredytu stabilizacyjnego, spotkałem się z Kasą 
Krajową i powiedziałem im tak: proszę państwa, 
dysponujecie tą samą sprawozdawczością i wiecie, 
jaka jest sytuacja; macie dwa miesiące, a Komisja 
oczekuje, że w ciągu tych… O tym donosiły także 
media. Ja powiedziałem im tak: macie dwa miesiące 
na to, żebyście zaczęli, powiedziałbym, realnie po-
dejmować decyzje, skoro jesteście przygotowani… 
W poprzednich, że tak powiem, interakcjach podno-
szono, że Kasa Krajowa nie może nic zrobić, bo wzór 
umowy nie jest zatwierdzony. To było nieprawdą… 
Mówiłem im: skoro wszystko wiecie, to proszę to 
zrobić; macie dwa miesiące. Myślę, że pani senator 
może zapytać pana prezesa Matusiaka o to, co tam się 
działo pomiędzy 18 a 22 lipca tego roku, jeśli chodzi 
o przyznawanie pomocy. Nie trzeba tego… Państwo 
poprosiliście mnie jako funkcjonariusza publicznego 
o złożenie informacji. To nie jest kwestia kontradykto-
ryjności. Każdy ma swój punkt widzenia. My staramy 
się działać w najlepiej pojętym, najlepiej rozumianym 
interesie publicznym i interesie tych ludzi. Czy może 
być, bym powiedział, większy problem – można tu 
oczywiście powiedzieć: śmierć – w każdym razie 
większy problem niż sytuacja, w której się traci ma-
jątek, dorobek całego życia? Nie.

Dlatego my na początku, w początkowym okresie 
staraliśmy się zbudować taki system, w którym de-
ponent będzie miał pewność, że jeżeli stanie się coś 
złego, a on ma depozyt nieprzekraczający 100 tysięcy 
euro, to ma gwarancję rzeczywistą, a nie iluzorycz-
ną, bo za tą gwarancją stoi państwo. W tej sytuacji 
za tą gwarancją stoi państwo. W związku z tym, 
jeżeli podejmujemy decyzje związane z przejęcia-
mi, zawsze kierujemy się też tym, co jest niższym 
kosztem. Są jednak takie kasy i chciałbym, żeby-
ście państwo zdawali sobie z tego sprawę… SKOK 
Wspólnota była najlepszym tego przykładem, to była 
kasa, której w żaden sposób nie można było uratować. 
Gdybyśmy włożyli do jednej z wież – bo chodziły 
takie informacje, o tym wiemy, ja to wiem, ale to 
jest informacja publiczna – gdybyśmy włożyli do tej 
jednej wieży, to zapewniam panią, że nastąpiłaby 
powtórka z historii, jeśli chodzi o skalę strat, byłoby 
tak jak wtedy, kiedy łączyła się Wspólnota ze SKOK 
Południowo-Zachodnią. To byłoby dokładnie to samo. 
Dzisiaj być może musielibyśmy rozmawiać o tym, 
co dalej zrobić z problemami tej drugiej kasy, kasy, 
która miała tamtą kasę przejmować i która ma swoje 
problemy.
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(przewodniczący A. Jakubiak) Senator Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku, najpierw uwaga w charakterze for-
malnym. Pan przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, 
że należy działać i występować w najlepszym interesie 
publicznym, z czym wszyscy tutaj się zgadzamy. Jednak 
na tej sali doszło do sytuacji dziwnych, gdyż arytmetyka 
po raz kolejny wzięła górę nad wysłuchaniem argumen-
tów drugiej strony. Nie przypominam sobie, żebyśmy 
na tej sali przegłosowali dogmat o nieomylności pana 
przewodniczącego. Dlatego ta informacja brzmiała czę-
sto jak akt oskarżenia SKOK. Stąd mam dosyć poważne 
zastrzeżenia do decyzji pana marszałka.

Teraz moje pytanie. Skoro stawia się SKOK za-
rzuty dotyczące sprzedaży kredytów zagrożonych na 
zewnątrz, to chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja 
w bankach – ile tych kredytów nieściągalnych, za-
grożonych zostało sprzedanych przez banki w latach 
2012–2014 – żeby mieć jakiś obraz sytuacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Pęk. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący, ja mam kilka nieśmiałych 

pytań dotyczących działań, które, jak sądzę, uzyskały 
akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

Po pierwsze, niedawno odbyło się przejęcie oddzia-
łu polskiego Nordea Bank. Media donosiły, że w tym 
oddziale był największy pakiet trudno ściągalnych, 
trudnych, a może i niespłacalnych kredytów franko-
wych. Bank ten został przejęty w wyniku nakazu, jak 
sądzę – nie wiem, czy ministerialnego, czy jakiegoś 
innego – przez PKO BP, czyli ostatni bank polski. Czy 
uważa pan, że to było dobre działanie, a jeżeli dobre, 
to dlaczego? Czy nie ma tam dodatkowego ryzyka?

Druga sprawa. Co pan powie na temat sytuacji 
w Getin Banku? Ta troska o SKOK buduje mnie, ale 
jak pan ocenia sytuację Getin Banku? I co pan może 
powiedzieć również o tym, jak komisja… Niech pan 
się nie uśmiecha, tylko niech pan pisze, potem będzie 
pan się uśmiechał.

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze!)
(Głos z sali: Opanuj się!)
(Głos z sali: Streszczaj się, o SKOK mówimy, a nie 

o uśmiechach.)
Co pan powie o sytuacji Banku Millenium? Jak 

słyszymy, część tego banku ma być sprzedana przez 
Portugalczyków. Czy wiadomo komu? Jak to wpłynie 
na bezpieczeństwo tamtejszych kredytobiorców? To 
na razie tyle.

państwo popatrzycie… Największa kasa ma jakieś 
szesnaste miejsce, no, miejsce w drugiej dziesiątce, 
jeśli chodzi o porównanie z instytucjami bankowy-
mi. Tylko tam minimalny wymagany współczynnik 
wypłacalności jest na poziomie 8%, współczynnik 
wymagany przez organy europejskie, dyrektywy to 
9% – mówimy o współczynniku Tier 1, to są twarde 
kapitały, gotówka, nie żadne dodatkowe zobowiązania 
etc. – a my wymagamy 12%. I jak to się ma do ustawo-
wej… Ustawodawca i tak bierze pod uwagę specyfikę 
SKOK i mówi, że współczynnik ma wynosić tylko 
5%. Do tej pory ta ustawa była nowelizowana tylko 
raz, i dzięki Bogu, że była, bo wyobraźcie sobie pań-
stwo, że dzisiaj jesteście w takiej sytuacji, że nie ma 
gwarancji depozytów, uprawnienia komisji kończą się 
na wprowadzeniu zarządcy komisarycznego, bo tak 
było przed nowelizacją… I co dalej? Nie było słowa 
na temat tego, kto przejmuje. I dzisiaj te wszystkie 
kasy, które mają ujemne współczynniki… Komisja 
miałaby, powiedziałbym, niezwykle ograniczone pole 
manewru, a z automatu, praktycznie rzecz biorąc, 
w krótkim czasie musiałaby podejmować decyzje 
ostateczne, czyli zawieszać i zgłaszać wnioski o upa-
dłość. To by służyło temu systemowi? Na pewno nie.

Pytała mnie też pani o upomnienia. Upomnienie 
ma charakter zwrócenia uwagi podmiotowi, ono nie 
wywołuje żadnych konsekwencji, tak jak zalecenie, 
to jest tylko otwarcie…

(Senator Alicja Zając: Jeżeli jest zasadne.)
Zaraz, zaraz, ale… Wie pani, jeśli jest niezasad-

ne, to gdy na bazie tego upomnienia zostanie wyda-
na decyzja administracyjna, wtedy już ma pani do 
czynienia z pełnym trybem, czyli jest odwołanie, 
wniosek o ponowne zbadanie sprawy i później sprawę 
rozpatruje sąd administracyjny, to jest ten moment. 
Nigdy – podkreślam: nigdy, i to jest niestety właśnie 
ta specyfika systemu SKOK – w relacjach z podmio-
tami przez nas nadzorowanymi, również tymi, które 
świeżo dostawaliśmy do nadzoru, te kwestie nie były 
podniesione w takim nasileniu, tak szeroko. Wszyscy 
zdają sobie sprawę z tego, że upomnienie jest zwró-
ceniem uwagi, ale to jeszcze nie jest sankcja nadzor-
cza. Sankcja nadzorcza zaczyna się wtedy, kiedy na 
podstawie analizy całego materiału dowodowego jest 
wydawana decyzja, na przykład nakłada się karę, jest 
wniosek o nałożenie kary lub ograniczenie działal-
ności, lub ustanowienie zarządcy komisarycznego. 
Nie, nie uważam.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pan senator Zdzisław Pupa, bardzo proszę. Potem 

pan senator Pęk i senator Wittbrodt.
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kolokwialnie, palcem tego dotknąć, już mieliśmy tam 
bardzo poważny problem, i to w czasie, kiedy komisja 
nie wykonywała nadzoru, a wykonywał go ktoś inny.

Pyta mnie pan też – to było pańskie pytanie – 
o sprzedaż kredytów w bankach. Tak, to jest zja-
wisko, które występuje. Problem jest tylko, Panie 
Senatorze, Szanowni Państwo, w tym, jak te trans-
akcje są zawierane, jakie są warunki tej sprzedaży. 
Gdy mówimy o sektorze bankowym, z reguły, jeżeli 
nawet są sprzedawane należności przeterminowane, 
to wygląda to tak. Te należności wcześniej zostały 
jakoś wyrezerwowane, czyli utworzono na nie odpis 
aktualizacyjny, i za to otrzymywana jest jakaś za-
płata. Prawda? A więc ekwiwalentem jest pieniądz. 
Z naszego punktu widzenia nie do zaakceptowania 
jest to, że te kredyty, które i tak były przetermino-
wane… Bardzo często nie tworzono tych odpisów 
aktualizacyjnych, czyli te należności nie były wyre-
zerwowane. Przekazywano to do ASK, a niektórzy 
sami tworzyli spółki i sprzedawali za weksel… Co 
się działo dalej? Cena, jaką otrzymywali, obejmo-
wała 100%, prawie że nominał tego, co zostało tam 
skierowane. To, na co trzeba zwrócić uwagę i co 
z naszego punktu widzenia jest najbardziej bulwer-
sujące, to fakt, że te skrypty czy weksle traktowa-
no jako należności normalne. Kwestie związane 
z płatnościami, kwestie związane z windykacją… 
To wszystko obciążało SKOK, ale jednocześnie od 
razu miało wpływ na wynik finansowy, dlatego że te 
wszystkie odpisy aktualizacyjne były rozwiązywa-
ne. Jeżeli sprzedaje pan kredyt, który, załóżmy, przez 
półtora roku nie jest obsługiwany, i za to dostaje pan 
papier, z którego ma wynikać, że… Że co? Ten pa-
pier oparty tylko na tym kredycie, na takiej kategorii 
kredytu jest normalny? I co? Dojdzie do spłaty? Tego 
typu działanie jest po prostu… Tu nawet nie chodzi 
o kwestie związane ze sztuką bankową, z finansami, 
tylko po prostu o zdrowy rozsądek. Coś, co pozostaje 
niespłacane przez długi czas, nie stanie się nagle 
bardzo dobrym aktywem, tylko dlatego, że… Że 
co? Że wziąłem coś od podmiotu, który nic więcej 
nie robi, nie ma żadnych innych przychodów niż te, 
które wynikają z windykacji? No, w bankach jest 
troszkę inaczej. Zapewniam pana, że gdyby było 
tak jak w SKOK, to nie byłoby tak łatwo. Kiedyś 
być może banki tak próbowały robić, ale to było 
w dawnych czasach. Te czasy już dawno minęły.

Słyszałem, że ktoś z sali pytał, jakie kwoty… No, 
jak państwo popatrzycie, jaki jest stosunek aktywów 
bankowych do aktywów SKOK… Ja mogę powie-
dzieć tak: mniej niż proporcjonalny. Powtarzam: 
mniej niż proporcjonalny.

Pytania pana senatora Pęka. Czy przejęcie oddzia-
łu Nordea to było dobre działanie? To jest decyzja biz-
nesowa PKO BP, podejmowana przez… Ja nie jestem 
właściwym adresatem tego pytania. Trzeba by spytać 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ale my rozmawiamy o kasach oszczędnościowo-

-pożyczkowych, a nie o bankach…
(Senator Bogdan Pęk: No tak, jasne, ale…)
Pozostawiam panu przewodniczącemu swobodę 

wypowiedzi.
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Postaram się odpowiedzieć panu 
senatorowi.)

I pan senator Wittbrodt. Bardzo proszę.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Rzeczywiście informacja, którą pan przewodni-

czący przedstawił, jest przerażająca. Ja mam nadzie-
ję, że nikogo z dyskutujących senatorów nie spotka 
coś takiego, co przeżył członek Komisji Nadzoru 
Finansowego. Mam trzy pytania.

Pierwsze. Mówił pan o powiązaniach osobowych. 
Czy mógłby pan trochę więcej na ten temat powie-
dzieć i o tym, jaka jest skala tych powiązań osobo-
wych?

Drugie. Powiedział pan, że w 2010 r. część majątku 
przejęły trzy osoby. Czy mógłby pan powiedzieć, 
jakie to są osoby i jaki był mechanizm tego przej-
mowania?

I wreszcie trzecie pytanie. Skoro sytuacja jest 
tak trudna czy tak przerażająca, jak pan to opisał, to 
czy w ogóle są jakiekolwiek możliwości naprawienia 
systemu? Czy ten system jest jeszcze naprawialny? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę o odpowie-

dzi.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Dziękuję.
Odniosę się do wypowiedzi pana senatora Pupy 

à propos aktu oskarżenia. Proszę państwa, my przed-
stawiliśmy… zostałem zaproszony po to, żeby przed-
stawić sytuację, jaka jest w sektorze. Ja wiem, że… 
I starałem się, żeby to, co będę tutaj mówił, opierało 
się właśnie na liczbach, bo z liczbami się nie dysku-
tuje. Na przykład stawiano nam wielokrotnie zarzut, 
że to na skutek działań komisji ta sytuacja jest tak 
trudna. Dlatego odwołałem się do audytu otwarcia, 
żeby pokazać, że zanim komisja zdążyła, mówiąc 
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(przewodniczący A. Jakubiak) nia reklamacyjne. Dobrze wiemy, że tego nie da się 
ukryć. W naszych statystykach, jeśli chodzi o liczbę 
skarg, Getin jest, powiedziałbym, liderem. To też 
obserwujemy. Kwestie związane z postępowaniem, 
kiedy coś pójdzie źle, kiedy klient ma pretensje, będą 
przez nas brane pod uwagę przy ocenie BION. A jak 
państwo zobaczycie, dzisiaj ocena BION jest najpo-
ważniejszym czy najważniejszym instrumentem do 
komunikowania się pomiędzy komisją a podmiota-
mi przez nią nadzorowanymi, tak aby te podmioty 
indywidualnie wiedziały, co komisja o nich myśli. 
I te kwestie nie tylko w przypadku Getin Banku, 
ale w odniesieniu do wszystkich innych podmiotów 
działających na rynku będziemy brali pod uwagę, bo 
rozumiem, że o to panu prezesowi chodziło.

Millennium. A cóż chcieć dzisiaj od Millennium, 
od Banku Millennium, który jest notowany na 
Giełdzie Papierów Wartościowych? On przeszedł, 
bym powiedział, zarówno badanie i ocenę jakości 
aktywów, jak i stress test, i to w scenariuszu zarówno 
bazowym, jak i skrajnym bez większych problemów. 
Bank jest dobrze skapitalizowany, mam wrażenie, że 
jest dobrze zarządzany. Jeżeli ktoś ma problemy, a ro-
zumiem, że z tego bierze się troska pana senatora…

(Senator Bogdan Pęk: Nie, nie, o tę sprzedaż cho-
dzi.)

Ja zaraz do tego dojdę.
…to miał problemy jego akcjonariusz. Tak? 

Akcjonariusz, będąc w pełnym kontakcie z nami, co 
też należy doceniać, zawczasu nas poinformował, mó-
wiąc szczerze, jeszcze przed publicznym ogłoszeniem 
wyników IQR, że rozważa możliwość sprzedaży czę-
ści akcji. To nie jest nic złego. Powiem więcej. To jest 
nasza polityka, jeśli o Komisję Nadzoru Finansowego. 
Gdy pan popatrzy na naszą działalność, to zobaczy 
pan, że my w przypadku banków, ale i innych in-
stytucji, które są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, jesteśmy za większym free float niż 
mniejszym. Zatem każdy przypadek, kiedy liczba 
akcji będących w obrocie, dostępnych również dla 
polskich inwestorów, jest większa, popieramy. My 
takie działania popieraliśmy, popieramy i będziemy 
popierać.

Pytania pana senatora Wittbrodta. Panie Senatorze, 
my na naszej stronie internetowej zawiesiliśmy taką 
siatkę powiązań. Pracowaliśmy nad nią od pewnego 
czasu dlatego, że zawsze nas zastanawiało, po co jest 
tyle różnego rodzaju spółek czasami zupełnie nie-
związanych z charakterem działalności SKOK. To 
był jeden powód, a drugi to koszty, jakie ponosił cały 
system SKOK będący w trudnej sytuacji. Również 
tam wskazaliśmy grupę osób… Podkreślam, że te 
informacje, które przekazaliśmy, które tam powie-
siliśmy, to są informacje publicznie dostępne w reje-
strach krajowych i zagranicznych. My nie używaliśmy 
żadnych specjalnych… nie prowadziliśmy sekretnych 

ministra skarbu, bo to on pełni funkcje właścicielskie. 
Pan mnie pyta…

(Senator Bogdan Pęk: A co komisja o tym sądzi?)
Komisja, Panie Senatorze, wyraziła swoją opinię, 

wydając stosowne decyzje.
(Głos z sali: I już?)
I już. Na marginesie chciałbym dodać, że to nie był 

oddział, tylko samodzielny bank, który – miejmy tego 
świadomość – podlegał wcześniej nadzorowi Komisji 
Nadzoru Finansowego w pełnym zakresie. My, mó-
wiąc szczerze, wiedzieliśmy, na co się godzimy. Czy 
były ryzyka? Mogę odpowiedzieć tak: jak w każdej 
tego typu operacji. Trzeba tu jeszcze wziąć pod uwagę 
fakt, że jest tam sporo kredytów walutowych, franko-
wych. Jak bierzemy udział w dyskusji dotyczącej tego, 
czy ulżyć tak zwanym frankowiczom… Pamiętam, 
jak rozmawialiśmy o tym, kiedy byłem tutaj poprzed-
nim razem, w tym roku. To będzie dzień, który będę 
pamiętał do końca swego życia. Mogę powiedzieć 
w ten sposób: jeżeli dzisiaj ktoś chce pomajstrować 
przy kredycie frankowym, to uderzy to bezpośrednio 
w bank polski, na którym tak panu senatorowi zależy.

Getin Bank. Jak każdy bank, jest on poddawany 
naszemu nadzorowi i – jak pan sobie z tego zdaje 
sprawę – w stosunku do tego podmiotu też są pro-
wadzone wszelkiego rodzaju działania nadzorcze. 
Poinformowaliśmy o tym, że robiliśmy badanie zwią-
zane z IQR, robiliśmy badanie jakości aktywów we-
dług metodologii przyjętej przez EBC. Z tego badania 
wyniknęły określone konsekwencje. W ramach tych 
konsekwencji przygotowaliśmy zalecenia, ponieważ 
w stress teście, w scenariuszu bazowym wychodziło 
nam, że ten bank nie trzyma odpowiednich współ-
czynników, spadały mu poniżej 8. Wtedy zażądaliśmy 
od banku odpowiednich działań, które zmierzają do 
jego dokapitalizowania, co już ma miejsce, i takiego 
zwiększenia funduszy, żeby nawet przy tym scena-
riuszu bazowym w całym okresie, jeśli chodzi o fun-
dusze, współczynnik był powyżej 8,25. Patrzę na 
pana przewodniczącego Kwaśniaka, bo on wysyłał 
to pismo.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie związane z ochroną 
praw konsumentów, to proszę mi wierzyć, że to też 
bierzemy pod uwagę. Tylko dodam słowo, żebyśmy 
mieli całkowitą jasność. Od obrony czy ochrony kon-
sumentów jest specjalnie w tym celu powołany urząd, 
czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
My z naszego punktu widzenia, o czym mogę poin-
formować Wysoką Izbę, podjęliśmy działania, które 
w ocenie BION… My co roku robimy ocenę BION 
w odniesieniu do wszystkich podmiotów na rynku. 
W ramach oceny BION jest taki komponent, który 
wiąże się z zarządzaniem, i tym komponentem będą 
też objęte SKOK. To są, bym powiedział, postępowa-
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(przewodniczący A. Jakubiak) przynoszą żadnego rozwiązania, jeśli chodzi o szyb-
sze, skuteczniejsze… Powiedziałbym, że para nie 
idzie w koła, tylko w gwizdek. Jestem jednak czło-
wiekiem dobrej wiary i zakładam, że Kasa Krajowa 
zechce – no, pewne jaskółki tego już są – sprawniej 
te środki do kas przekazywać i będzie bardziej chcia-
ła, powiedziałbym, myśleć o tym, żeby obejmować 
udziały nadobowiązkowe, a także że środki, o któ-
rych tu mówię, a które znajdują się w Luksemburgu, 
wrócą do Polski. One nie wróciłyby dla mnie, one 
wróciłyby dla tych kas, dla których Kasa Krajowa jest 
podstawowym, wewnętrznym stabilizatorem sytu-
acji finansowej. Liczę też wreszcie, że po pierwszych 
przejęciach też banki – jak gdyby bardziej w poczu-
ciu odpowiedzialności, ale również w efekcie zimnej 
kalkulacji, jeśli chodzi o to, co według ich punktu 
widzenia jest lepsze, a może nie tyle co jest lesze, ile 
co według ich punktu widzenia jest efektywniejsze, 
bo tylko to tak naprawdę się dla nich liczy – będą 
aktywniej odpowiadać na te nasze oferty.

To, co się dzieje w przypadku SKOK Kopernik, 
to jest już pewien dobry prognostyk. Powtarzam: ja 
uważam, że jest u nas miejsce dla SKOK, tylko trzeba 
dzisiaj racjonalnie do tego podejść, zastanowić się – 
i to powinien zrobić sam system – co zrobić, żeby 
zwiększyć kontrolę kas nad Kasą Krajową, a więc 
żeby kasy czuły się w większym stopniu związane. 
Bo cóż ja teraz mogę powiedzieć, jeżeli w czasie roz-
mów z prezesami SKOK słyszę, że oni mówią: my 
do Kasy Krajowej nie jeździmy. Wtedy pada pytanie: 
a dlaczego nie jeździcie? I odpowiedź: bo my tam 
nic nie znaczymy, nas w ogóle nikt tam nie słucha. 
Niektórzy dali się przekonać, żeby jeździć, i jeżdżą, 
składają swoje wnioski, ale potem wszystko zależy 
już od reakcji Kasy Krajowej, od tego, czy oni chcą, 
że tak powiem, mieć grupę klakierów, czy chcą mieć 
partnerów. A to jest majątek wszystkich, nie tylko 
tych, którzy, powiedziałbym, się zgadzają. I jeżeli są 
zgłaszane wnioski, na przykład w ramach WZA…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, ja 
w trybie sprostowania…)

Jeżeli są, jeżeli są… No, może nie klakierów, tylko, 
bym powiedział…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, ja 
w trybie sprostowania.)

Dobrze, przepraszam, Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, ja nie do tego 

chciałbym się odnieść. Pan przewodniczący ma długie 
wystąpienie, a tu wcześniejsza informacja wymaga 
sprostowania.)

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale nie ma takiej 
możliwości w czasie wypowiedzi.)

(Senator Grzegorz Bierecki: To dotyczy mojej 
osoby, więc jestem zobowiązany…)

Najpierw niech pan przewodniczący skończy od-
powiedź na to pytanie. Dobrze?

wywiadów, tylko zrobiliśmy to na podstawie tego, 
co wynika… Państwo, jak myślę, dysponujecie sys-
temem Lex. Tam jest zakładka, która zawiera link 
do KRS – wystarczy wstukać określone nazwisko 
i wyświetla się cała siatka powiązań. Wiedzieliśmy 
również o spółkach prawa luksemburskiego i doko-
naliśmy…. I to zostało zawieszone. Wydaje nam się, 
że jest grupa osób, które mają decydujący wpływ na 
funkcjonowanie tego całego systemu. Jest to grupa 
pięciu osób, a jedną z tych osób jest obecny tu pan 
senator Bierecki. Tyle mogę w tej kwestii powiedzieć.

Jeśli chodzi o fundację, to niestety nie powiem 
nic więcej, bo jest to już objęte tajemnicą zawodową. 
Rzeczywiście taki fakt miał miejsce. Uważamy, że 
środki powinny znaleźć się z powrotem w sektorze 
SKOK, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji. Wielokrotnie 
zwracałem się do przedstawicieli Kasy Krajowej, nie 
tylko apelowałem o to na spotkaniach i w pismach, 
ale również publicznie podkreślałem, że sytuacja 
jest bardzo poważna. Zwracałem uwagę na to, że… 
Oczywiście nie jestem upoważniony do tego, żeby 
nadzorowanym podmiotom mówić, co zrobię, jaki 
będzie mój następny krok, ale wielokrotnie dawa-
łem do zrozumienia, że nadchodzą takie czasy i ta-
kie dni, że decyzje w tym obszarze będą podejmo-
wane, bo muszą być podejmowane. Ja poruszam się 
w określonym mandacie prawnym i komisja porusza 
sią w określonym mandacie prawnym. Dzisiaj brak 
działań z naszej strony może być później odczytany 
jako, powiedziałbym, działanie na szkodę interesu 
publicznego.

Czy sytuacja jest naprawiona? Tak, moim zdaniem 
dla dużej części tak. Może nie dla wszystkich, ale 
trzeba być elastycznym. Jak powiedziałem, rozwiąza-
nie związane z upadłością traktuję jako ostateczność, 
ale nigdy go nie wykluczałem. Wszystko zależy od 
tego, w jakim zakresie ci wszyscy interesariusze – po-
czynając od samych SKOK, a skończywszy na Kasie 
Krajowej – będą chcieli w tym uczestniczyć.

Jest wiele postępowań związanych z postępowa-
niami naprawczymi, a kiedy jeszcze wchodzą w to 
postępowania związane z przejęciem, jestem skutecz-
nie spowalniany – nie mówię, że blokowany, bo jakoś 
muszę sobie z tym dawać radę – poprzez proceduralne 
działania Kasy Krajowej. Nie ma postępowania admi-
nistracyjnego, które dotyczy SKOK – państwo mogą 
to pewnie potwierdzić w kuluarach – a w którym 
Kasa Krajowa nie składałaby wniosków, wniosków 
i jeszcze raz wniosków. Pomijam już te postępowania, 
które dotyczą samej Kasy Krajowej. Nie ma takiego 
postępowania administracyjnego – z wyjątkiem… 
może już nie będę o tym mówił – w którym Kasa 
Krajowa nie byłaby niezwykle aktywna. Moim zda-
niem – to jest moja osobista opinia – działania te nie 
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(przewodniczący A. Jakubiak) sprzecznych z moimi oświadczeniami majątkowy-
mi, podważa prawdziwość złożonych przeze mnie 
oświadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc 
proszę pana przewodniczącego o to, aby urząd, który 
reprezentuje, rzetelnie przedstawiał informacje i nie 
wprowadzał w błąd opinii publicznej, a także sena-
torów. Ja mogę wymienić te podmioty. Szybciutko 
je wymienię…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
istota sprawy została przedstawiona…)

Istota została przedstawiona.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak że bardzo 

proszę…)
Jeśli pan przewodniczący zechce mnie poinfor-

mować na piśmie, w jaki sposób i kiedy sprostuje te 
nieprawdziwe i nieaktualne, jakkolwiek je nazwiemy, 
informacje dotyczące mojej obecności w podmiotach, 
to będę bardzo wdzięczny.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bar-
dzo.)

Prosiłbym pana przewodniczącego nie tylko 
o przyjęcie tego sprostowania, ale także o zamiesz-
czenie właściwego sprostowania na stronie interne-
towej KNF, tak aby opinia publiczna nie była wpro-
wadzana w błąd.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Senator Kleina, senator Czarnobaj i senator 

Rulewski.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo Senatorowie!

Przynajmniej od 2009 r. trwały starania o to, aby 
Komisja Nadzoru Finansowego objęła swoim nad-
zorem kasy. I pewnie, gdyby nie blokada stworzona 
przez część polityków, posłów, senatorów oraz inne 
osoby, ten nadzór byłby skutecznie realizowany już 
zdecydowanie wcześniej. Może błędem nas wszyst-
kich było, że zabrakło nam wcześniej determinacji do 
tego, aby poddać system SKOK nadzorowi – w inte-
resie i właścicieli, i spółdzielców, i wszystkich kas. 
Ale szczęśliwie operacja została przeprowadzona i już 
od 2012 r. nadzór jest. Myślę, że dzięki temu uda się 
dużą ich część uratować i staną się one autentycznymi 
niedużymi spółdzielniami.

W związku z tym mam pytanie. Czy poszczególne 
kasy, i te mniejsze, i te większe – nie Kasa Krajowa – 
współpracują z Komisją Nadzoru Finansowego, czy 
starają się rozwiązywać problemy, które występują, 
czy dążą do tego, aby ich zarządy nie budziły wąt-
pliwości nadzorcy, a także członków kas? Czy jest 
szansa, żeby szczególnie duże kasy, które są najbar-

(Senator Grzegorz Bierecki: Właśnie czekam, żeby 
skończył, bym mógł to sprostowanie przedstawić.)

Mamy sytuację taką, że ja… Co do powrotu, bym 
powiedział, do źródeł SKOK, to ja widzę taką moż-
liwość, a nawet powiem więcej: my jesteśmy zain-
teresowani tym, by temu systemowi pomóc. Tylko 
jeżeli on sam sobie nie pomoże, to my tego za niego 
nie zrobimy.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ na pytanie pana senatora Wittbrodta pan 

przewodniczący wskazał na informacje znajdujące 
się w raporcie opublikowanym na stronach interne-
towych KNF 21 października, ja chciałbym przed-
stawić sprostowanie, które jest dla mnie istotne także 
w związku ze składanymi przeze mnie od trzech lat 
oświadczeniami majątkowymi i oświadczeniami do 
rejestru korzyści. W tych oświadczeniach i rejestrach 
korzyści znajduje się pełna lista podmiotów, których 
udziały posiadam bądź w których zasiadam, pełnię 
jakiekolwiek funkcje. 

Chcę państwu powiedzieć, że w tym raporcie 
wymienionych zostało dwadzieścia podmiotów za-
mieszczonych tu na obrazku, dwadzieścia podmiotów, 
które nie istnieją – zostały one połączone, zlikwido-
wane, przekształcone lub zbyte w różnych okresach, 
począwszy na przykład od roku 2003 do roku 2011 
– a także zostały tu wymienione podmioty prywatne 
niemające jakiegokolwiek związku z działalnością 
SKOK. To jest łącznie dwadzieścia osiem podmiotów, 
których nazwy nie powinny się znaleźć na tej stronie. 

Co dotyczy bezpośrednio mojej osoby, to jest to – 
i chciałbym o tym powiedzieć – że znalazło się tu… 
Spośród tych kilkunastu wymienionych podmiotów 
tu znalazło się… Zaraz je policzę. Tak, znalazło się tu 
osiem podmiotów z piętnastu, które już nie istnieją. 
Znalazły się one w tabelce, w załączniku do tegoż ra-
portu. A więc ja chciałbym panów senatorów – w tym 
także pana senatora Wittbrodta, którego szanuję – 
skierować do moich oświadczeń majątkowych, by 
tam zapoznawali się z moją aktywnością gospodar-
czą. Niestety, wspomniany raport wprowadza w błąd, 
przenosi szereg nieaktualnych informacji. 

Ja niniejszym chciałbym się zwrócić do pana 
przewodniczącego o sprostowanie nieprawdziwych 
czy nieaktualnych informacji na stronie internetowej 
KNF, ponieważ obecność tych informacji, całkowicie 
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(senator K. Kleina) praktyka? Czy to jest zgodne ze standardami? A jeżeli 
nie jest, to czy państwo podjęliście jakieś działania 
w tym zakresie?

Trzecie pytanie dotyczy outsourcingu. Ja jestem 
gorącym zwolennikiem łączenia pewnych zadań, 
outsourcingowania, ale z tego, co usłyszałem – 
proszę o potwierdzenie tych informacji – wynika, 
jeżeli oczywiście dobrze zrozumiałem, że kasy, 
szczególnie te małe, w ramach swoich obowiąz-
ków, w cudzysłowie… że w przypadku kas formy 
świadczonych usług outsourcingowych na podsta-
wie podpisanych umów były niekorzystne. Czy 
mógłbym otrzymać informacje dotyczące wielkości 
tego funduszu reklamowego? Czy to prawda, że 
w 2014 r. był on na poziomie 17 milionów zł? Ja 
mam wykazy dotyczące tego, gdzie głównie Kasa 
Krajowa robiła reklamy.

I dwa pytania ogólne. Już nie będę zadawał więcej 
pytań, Panie Przewodniczący. Pierwsze. Wpisując się 
w pana wieloletnie doświadczenie dotyczące ban-
ków i współpracy z innymi… Proszę mi powiedzieć, 
czy jest możliwy taki scenariusz: nie robimy nic, to 
znaczy polski parlament, rząd, KNF, nie robią nic, 
działania są takie, jakie są, sytuacja jest taka, jaką 
pan zastał… Jaki byłby w takim przypadku scena-
riusz dla SKOK? Proszę wykreślić ewentualne słowo 
„upadłość” z wypowiedzi, żeby nie mówić o tym, że 
wpływamy negatywnie na obraz…

I ostatnie pytanie. W swojej wypowiedzi wiele pan 
mówił o więzi między członkami, o samopomocy. 
Proszę powiedzieć, jaka w pana ocenie jest więź mię-
dzy holdingiem luksemburskim a kasą – przepraszam 
za określenie – w Pcimiu Małym? Jaka jest ta więź, 
relacja między członkami… Chodzi o samopomoc. 
Czy to działa tylko w jedną – wiemy w którą – stronę?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący!
Ten czebol, moloch, który powstał, na czele z Kasą 

Krajową, przypomina mi – takie odniosłem wraże-
nie – socjalistyczną spółdzielczość, która przejęła 
masę, wiele dobrze działających podmiotów i nadała 
im nadzorcze i kontrolne funkcje, w tym dotyczące 
udzielania różnego rodzaju tak zwanych pomocy. 

Czy nie wydaje się panu, Panie Przewodniczący, 
że potrzebne są wnioski legislacyjne, aby zdecentrali-
zować instytucję i przywrócić autonomię spółdzielni? 
Przecież od tego właściwie się ta dobra działalność 
zaczęła.

dziej zagrożone – a skutek tych zagrożeń może być 
najtrudniejszy dla całego systemu – mogły uczestni-
czyć w programach restrukturyzacji? Chodzi o to, 
żeby je podzielić, uczynić je efektywniejszymi ka-
sami. Wówczas korzystałyby z funduszu stabilności 
systemu Kasy Krajowej czy z Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, czy nawet z innych źródeł. 

Czy są w kasach podejmowane jakieś działania 
w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego, 
prowadzące do tego, żeby otrzymały one wsparcie 
organizacyjne, merytoryczne czy nawet finansowe? 
Czy Kasa Krajowa przygotowała jakiś program mó-
wiący o tym, jakie działania powinny podejmować 
kasy w niej zrzeszone, aby wyjść z tarapatów, w któ-
rych się znalazły?

I kolejne pytanie. Czy Kasa Krajowa podejmuje 
działania, aby dywidendy ze spółek zarejestrowanych 
w Luksemburgu wpłynęły na konto Kasy Krajowej 
i zwiększyły fundusz stabilności, który mógłby 
wspierać właśnie kasy będące w trudnej sytuacji?

I ostatnie zdanie, też dotyczące funduszu stabil-
ności, który funkcjonuje przy Kasie Krajowej. Czy 
według oceny Komisji Nadzoru Finansowego ten fun-
dusz jest rozdysponowywany w sposób sprawiedliwy, 
taki, że każda z kas, która jest przecież współtwórcą 
funduszu, ma zobiektywizowany, podobny i równo-
mierny dostęp do środków i czy te środki rzeczy-
wiście mogą być wykorzystane na cele dotyczące 
ratowania całego systemu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Szybciutko, żeby zmieścić się w minucie… 
Pierwsze pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaki 

jest procent przeterminowanych powyżej dwunastu 
miesięcy kredytów w polskim systemie bankowym 
i w SKOK. Jeżeli to mi umknęło, to przepraszam, 
i jeszcze raz proszę o informację na ten temat.

Prosiłbym o również informację, jakie działania 
podjęliście państwo wobec działań Krajowej Kasy – 
chodzi o lipiec 2014 r. Sprawdziłem daty. 18 lipca to 
był piątek, chodzi o SKOK Wspólnotę… A więc 18 
lipca Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jak rozumiem, 
podał informację czy decyzję dotyczącą przekazania 
środków z funduszu stabilizacyjnego, a 20 lipca – to 
była niedziela… Tak więc 21 lipca, w poniedziałek, 
Kasa Krajowa przekazała 80 milionów innym kasom. 
A moje pytanie jest następujące. Czy to jest codzienna 
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(senator J. Rulewski) ku, tak jak to zawsze jest na początku, w kasach 
było takie przekonanie czy taka obawa, skutecznie 
przez ileś lat kultywowana, że jak wejdzie nadzór 
publiczny, to będzie po prostu rzeź. I zaczęło się 
od, bym powiedział, pierwszych spotkań. My pod-
jęliśmy normalną współpracę nadzorczą, zawsze 
staramy się być profesjonalistami i tak jest również 
w tym przypadku. Po tym prawie dwuletnim okre-
sie, kiedy kasy z nami współpracują i są podmio-
tami nadzorowanymi, w większości przypadków 
one chwalą to sobie, to znaczy one widzą, że to 
jest wartość dodana. Już nie będę mówił o takich 
kasach, które mówią, że jest znacznie lepiej, niż 
było przedtem, że jest większa możliwość współ-
pracy z nadzorcą etc., etc., bo to jest być może su-
biektywne odczucie. Ale w naszej współpracy, tak 
długo, jak długo ona ma charakter czysto rzeczo-
wy, staramy się przekonać wszystkich, że naszym 
interesem jest to, żeby oni prowadzili działalność 
w sposób bezpieczny, i że nasze działania nie są 
spowodowane tym, że kogoś lubimy, a kogoś nie 
lubimy tylko dlatego, że ktoś jest dobry, a ktoś jest 
zły. Mogę powiedzieć, że pani prezes w kasie za-
chodniopomorskiej w ogóle nie znałem, a uważam, 
że jest to osoba, która zna się na robocie. To jest 
kasa średnia i mogę powiedzieć tylko tyle, że jej to, 
o czym się mówi, że zmiany prawa i te zmiany źle 
wpływają na… Nie, to nie jest tak. Są takie kasy: ta 
kasa, kasa Kwiatkowskiego, wymieniane już przeze 
mnie SKOK w Elektrowni Bełchatów, SKOK Stilon 
w Gorzowie… Pani prezes ma półtora etatu, sama 
siedzi, bym powiedział, i sama, praktycznie rzecz 
biorąc, tę kasę prowadzi. Mieliśmy taką panią, któ-
ra ma osiemdziesiąt lat, i zatwierdziliśmy ją. I to 
też jest polski kapitał.

(Senator Aleksander Świeykowski: Przedwojenny.)
Mamy takich też, bym powiedział, prezesów, któ-

rzy pracują społecznie. Ale mamy i takich, którzy 
osiągają tak niebotyczne, powiedziałbym, wynagro-
dzenia, że one naprawdę równają się z wynagrodze-
niami w bankach, nie są mniejsze. A czy jest możli-
we… Pan senator powiedział, że jestem zbyt dużym 
optymistą, ale to wszystko zależy, proszę państwa, od 
tego, jaka jest świadomość w samych kasach. Ale, jak 
powiedziałem już wcześniej, moim zdaniem ta świa-
domość jest coraz większa. My oprócz prowadzenia 
działalności czysto edukacyjnej, takiej, że spotykamy 
się gdzieś i robimy jakieś szkolenie czy konferencję, 
mam wrażenie, edukujemy też ten sektor na nowo 
dzięki codziennej pracy, dzięki kontaktom z nami, 
dzięki naszym wymaganiom. My nie mamy, bym 
powiedział… I w związku z tym ja jestem optymistą. 
To, że sektor, jak mówię, może się uratuje, nie znaczy, 
że wszystkie kasy pozostaną w takim samym kształ-
cie jak dzisiaj. Dla części kas być może nie ma już 
innej drogi niż taka, żeby na przykład zostały przejęte 

Powiedział pan o nieuzasadnionych darowiznach. 
Jakie to były darowizny? Czy to były darowizny na 
instytucje publiczne, na przykład na telewizję, orga-
nizacje społeczno-polityczne, związki zawodowe, 
zrzeszenia – mam tu na myśli krajowe… Czy nadzór 
dostrzegł we władzach udział osób publicznych różne-
go rodzaju, także jako biorców zleceń i umów outso-
urcingowych? Czy nadzór dostrzegł, że biorcami czy 
też posiadaczami holdingu SKOK w Luksemburgu są 
te same osoby, które jednocześnie dzierżawiły mają-
tek i przekazywały inne pożytki, pożytki gospodarcze 
spółdzielniom zrzeszonym w SKOK?

I trzecie. Czy nie jest pan zbyt wielkim optymistą 
co do tego, że ta struktura, jak powiedziałem, molo-
chowata, jest w stanie sama się uzdrowić i zmierzać 
ku tej samopomocy, o której pan wspomniał? To 
niestety nie jest wpisane w ustawie, bo spółdzielnia 
oznacza jednak przede wszystkim działalność go-
spodarczą.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Zacznę od oświadczenia pana senatora 
Biereckiego. Panie Senatorze, my nasze informacje 
opieramy na danych, tak jak powiedziałem, na danych 
rejestrowych, na rejestrach publicznych powszechnie 
dostępnych. Przy każdej tej informacji mieliśmy rów-
nież podane, skąd i kiedy tę informację uzyskaliśmy. 
Być może jest tak – być może, ja teraz spekuluję – że 
pan senator ma rację, że nie jest prowadzona działal-
ność, że to połączą. Ale nie zostały dopełnione pewne 
czynności rejestrowe. Nie jest naszą intencją, żeby te 
kwestie rozstrzygać. Jeżelibym powiedział, że najlep-
szą formą… W związku z tym tak długo, jak długo 
podmioty nie są wykreślone z rejestru, dla nas one 
istnieją. Więc może bym powiedział, że z tego punktu 
widzenia coś trzeba by było zrobić. Powtarzam…

(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek, 
w trybie sprostowania.)

Możemy, bym powiedział, wejść na każdą stronę 
internetową, my to sprawdzaliśmy trzy razy, spo-
dziewaliśmy się takiego, bym powiedział, zarzutu, 
sprawdzaliśmy to.

Pan senator Kleina pytał, czy kasy współpracu-
ją, czy jest szansa na podział czy wsparcie finanso-
we itd. Obserwujemy pewne zjawisko. Na począt-
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(przewodniczący A. Jakubiak) Czy Kasa Krajowa podjęła działania w sprawie 
dywidendy? Spotkanie w tej sprawie odbyło się pod 
koniec kwietnia albo na początku maja. Wyraźnie po-
wiedzieliśmy, jakie są nasze oczekiwania. Odpowiedź 
Kasy Krajowej była taka, że oni wybrali ścieżkę, 
powiedziałbym, zaciągnięcia długu. Oznacza to, że 
na kwotę 141 milionów zł, tak szacujemy, niepobra-
nej dywidendy, wyemitowane zostały obligacje na 
kwotę 50 milionów zł. I od razu z tej dywidendy po-
trącono kwotę 2 milionów zł na obsługę tego zobo-
wiązania. Oznacza to, że pozostała kwota jest nadal 
w Luksemburgu, a są to środki, które warto by było 
przeznaczyć nawet na to, o czym pan powiedział sena-
tor, czyli na wsparcie tych podziałów. Tak? Bo każdy, 
kto patrzy na to rozsądnie, mówi: najpierw pokażcie, 
co wy sami możecie zrobić, pokażcie, czy jeszcze ma-
cie środki. Dlaczego miałyby być na to przeznaczane 
publiczne środki, skoro jeszcze macie swoje?

W 2013 r. odbyliśmy bardzo daleko idącą dysku-
sję dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z TUW SKOK 
w kwocie 90 milionów zł. To wymagało naszej zgody 
i oczywiście taką zgodę wydaliśmy, a nawet wskaza-
liśmy Kasie Krajowej, w jaki sposób można by było 
te środki efektywnie zagospodarować. Problem, który 
nas niepokoi, jest taki, że duża część tych środków 
jest adresowana tylko do jednej kasy. Czasami więk-
szość… Nie chcę mówić, do której, bo znowu jest to 
kwestia tajemnicy zawodowej, ale kwestia jest taka, 
że dla innych na dokapitalizowanie brakuje kwoty 
w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia brutto prezesów czterech największych kas. 
Tyle potrzeba, żeby uratować jeden SKOK. Czasami 
mówimy o takich pieniądzach – musimy mieć tego 
świadomość – versus miliardy, które jeszcze są 
w Kasie Krajowej.

(Głos z sali: Miliony.)
Miliony, przepraszam. Dobrze by było, gdyby to 

były miliardy. Życzyłbym sobie tego z całego serca.
Pan senator pytał również o to, czy fundusz sta-

bilizacyjny był rozdysponowywany sprawiedliwie. 
Życzyłbym sobie więcej transparentności i więcej 
zrozumienia dla niektórych decyzji, kiedy fundusz, 
który jest wypracowywany wspólnie w dużej czę-
ści trafiał – podkreślam: trafiał… To nas najbardziej 
w tamtym czasie intrygowało: dlaczego trafia do jed-
nej kasy i dlaczego dzieje się to tak szybko. Wszyscy 
inni stali w kolejce, a oni dostawali.

Kładziemy ogromny nacisk na to, żeby… Zależy 
nam na tym, bo jest to przejaw budowania więzi w sa-
mym systemie SKOK, o czym mówił pan senator 
Rulewski. Zaczynajmy od więzi między członkami, 
a później mówmy o więzi między poszczególnymi 
SKOK. A co do więzi na szczeblu, nazwijmy to, 
współdecydowania przez SKOK w Kasie Krajowej, 
to moim zdaniem jest tu jeszcze bardzo wiele do zro-
bienia.

przez inny bank, i może to jest najlepsza droga z ich 
punktu widzenia.

Kiedy pytacie mnie państwo, czy widzimy jakieś 
możliwości, bym powiedział, konsolidacji – naj-
pierw mówi się o konsolidacji, a później o łączeniu 
– to dotyczy to raczej kas średnich i małych. Ale 
ja też to sobie cenię, jeśli chodzi o te kasy, które są 
dobre, sprawne… Bo w tych kasach mówią tak: „No 
tak, może byśmy i wzięli, tylko z naszego punktu 
widzenia jest pewne ryzyko. My sami wiemy, na 
jakim rynku się poruszamy, wiemy, że są niskie 
stopy procentowe, poza tym ileś lat już minęło i nasi 
członkowie są już w pewnym wieku. A więc mamy 
pewien problem, obawiamy się, czy ta nasza decyzja 
nie wywoła złych skutków”. I ja muszę powiedzieć, 
to szanuję. Tego typu wypowiedzi, tego typu stano-
wiska świadczą tylko o tym, że mamy do czynienia 
z ludźmi, którzy wiedzą, na czym ten biznes polega. 
Podział jest trudny, ale nie niemożliwy. Jeżeli chcie-
libyśmy, żeby powrót do źródeł odbywał się z zacho-
waniem pewnego wsparcia – bo dzisiaj to wsparcie 
jest takie, że jeden przejmuje drugiego i tyle – to 
trzeba znaleźć takie rozwiązania, i to rozwiązania 
o charakterze formalnoprawnym, ustawowym, aże-
by Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł wspie-
rać również tego typu procesy, związane nie tylko 
z łączeniem, przejmowaniem, ale również z dziele-
niem. Kiedy z dwóch powstają, bym powiedział… 
Mogę powiedzieć tak: dla sektora spółdzielczego 
były kiedyś tworzone programy dotyczące na przy-
kład wsparcia informatycznego, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny udzielał wtedy wsparcia w tym za-
kresie. Myślę, że pan senator Pęk pamięta z czasów, 
kiedy był w PSL, jak walczyli jako partia o to, żeby 
banki spółdzielcze takie wsparcie dostały. A więc 
wsparcie w tym zakresie – tak, ale jest potrzeba 
wprowadzenia rozwiązań ustawowych. BFG musi 
mieć jakieś upoważnienie, musi wydzielić jakąś pulę 
środków na tego typu działania. Być może warto 
byłoby się nad tym pochylić, Panie Senatorze, nie 
wykluczam tego.

Pytał też mnie pan, czy Kasa Krajowa przygo-
towała program wyjścia z kryzysu. Z tym jest pe-
wien problem. Co jakiś czas prosimy jako komisja… 
Było spotkanie, bodajże w październiku, z zarządem 
Kasy Krajowej. Członkowie komisji poprosili wtedy 
o plan, przynajmniej do końca roku, dotyczący tego, 
jak członkowie zarządu zamierzają wykorzystać te 
środki, i wpłynął wniosek o przesunięcie… Jednak 
nie mogę powiedzieć, że nic się nie dzieje. Są podej-
mowane decyzje o udzieleniu pomocy kolejnym ka-
som czy dołożeniu… No, coś się dzieje, powtarzam, 
choć moim zdaniem mogłoby to dziać się szybciej 
i wcześniej.
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(przewodniczący A. Jakubiak) nas wniosek, ażeby pana prezesa Pruskiego wyłączyć 
z wszystkich postępowań, które odnoszą się do…

(Głos z sali: Dlaczego…)
Wniosek o to, żeby pana prezesa Pruskiego, któ-

ry jest prezesem Zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, wyłączyć z wszystkich postępowań, 
które odnoszą się do spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych.

Outsourcing. To, co nas niepokoi, to jest jego skala 
i to, czego on dotyczy. Jeżeli sytuacja jest taka, że 
praktycznie rzecz biorąc niemalże cała działalność 
operacyjna jest wyprowadzona na zewnątrz i nie ma 
skutecznych procedur kontrolnych…

(Senator Andrzej Owczarek: Przetargów.)
…wykonywanych przez SKOK, to wtedy mamy 

do czynienia z poważnym ryzykiem. Myślę, że to 
mogę powiedzieć, bo to nie jest zdradzanie tajem-
nicy, to już nie jest tajemnica. Chodzi o to, co się 
działo w SKOK Wspólnota. Tam decyzje kredytowe 
były podejmowane na zewnątrz, bez udziału SKOK. 
SKOK otrzymywała tylko informację o tym, że decy-
zja została podjęta. W przypadku SKOK Wspólnota, 
gdy dokonywano restrukturyzacji kredytu, to również 
odbywało się to poza SKOK.

(Senator Aleksander Świeykowski: Dajcie spokój!)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Proszę, tego jeszcze 

nie było!)
Proszę państwa, mieliśmy duży problem i dobrze, 

że to się nam udało…
(Senator Jan Rulewski: Być może była to Amber 

Gold Wspólnota.)
(Wesołość na sali)
To z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia, 

jeśli chodzi o zarządcę komisarycznego.
Jeżeli powiedziałbym, że ta SKOK miała kłopo-

ty, to… Komisarz bardzo dużo czasu poświęcił na 
porządkowanie dokumentacji w celu właściwego 
ustalenia, kto jest deponentem, i czy kwota, która 
jest jemu przypisywana, jest kwota zasadną. To był 
jeden z ważniejszych elementów, zadanie, któremu 
poświęcił się zarządca komisaryczny.

To jest zjawisko, które dotyczy nie tylko małych 
kas. Bardziej niepokoi nas to, że to jest zjawisko wy-
stępujące w największych kasach, w których z kilku 
tysięcy osób, jak się nagle okazuje, zostaje grupa 
kilkuset osób, reszta znajduje się poza. Wszystkie 
te umowy są umowami trudno rozwiązywalnymi, 
wiążącymi się z dużymi kosztami wyjścia. I to jest 
problem, na który trzeba zwrócić uwagę.

Oczywiście jednym z elementów, który my podno-
simy, na który zwracamy uwagę w kontaktach z Kasą 
Krajową – i wydaje się, że jest w tym zakresie pewien 
postęp – są kwestie związane z kosztami ponoszony-
mi przez SKOK w związku z funkcjonowaniem tego 
systemu. Opinia części kas… Mogę powiedzieć tylko 
tyle, że w rozmowach z nami przedstawiciele części 

Pan senator Czarnobaj pytał o to, ile jest kredytów 
przeterminowanych w polskim systemie bankowym, 
a ile w SKOK. Siedemnaście? Czternaście?

(Senator Leszek Czarnobaj: Czternaście.)
Czternaście, tak. Przy czym tu chodzi o wartość 

zagregowaną dotyczącą kredytów konsumpcyjnych 
i gospodarczych.

(Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego Wojciech Kwaśniak: Tylko konsump-
cyjnych.)

Tylko konsumpcyjnych? Dobrze, tylko konsump-
cyjnych. A jeśli chodzi o sektor spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, to gdyby dodać 
jeszcze skrypty dłużne, to jest 47%, prawie 50%. 
Powiedzmy sobie szczerze, że bez tego… Gdyby ta 
operacja związana ze sprzedażą należności przetermi-
nowanych była przeprowadzona tak, jak to się dzieje 
normalnie, jak to się powinno dziać, to wtedy ten 
odsetek wynosiłby trzydzieści siedem, ale to jest na-
dal dwukrotnie więcej. Powtarzam: wiele problemów 
bierze się z tego, że nie przestrzegano zasad związa-
nych z oceną zdolności kredytowej. Proszę państwa, 
są takie przypadki, iż udzielane były kredyty wyso-
kokwotowe. Generalnie istnieje zakaz kredytowania 
podmiotów gospodarczych. Jak w jednej SKOK sobie 
z tym poradzono? Przyszło trzech członków zarządu 
i każdy z nich dostał kredyt powyżej 1 miliona zł.

(Senator Leszek Czarnobaj: …pięć.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Przypadkowo.)
My rozumiemy to, że przez bardzo długi okres 

nie było jakiegoś silnego imperatywu do tego, żeby 
w sposób właściwy rezerwować te kredyty przetermi-
nowane, bo ciągle był problem tej natury, że będzie to 
miało negatywny wpływ na wynik. Ale ja uważam, 
że lepiej pokazać prawdę, do końca, bo każda prawda 
jest lepsza niż najlepsze kłamstwo.

(Senator Marek Konopka: Prawda was wyzwoli.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale prawda jest nie 

dla wszystkich.)
Zawieszenie działalności Wspólnoty a BFG. 

Rzeczywiście było tak, że my podjęliśmy decyzję 
18 lipca, a w Kasie Krajowej trwał proces decyzyj-
ny, który był prowadzony w sobotę i w niedzielę. Te 
środki były rozdysponowane, chociaż potem nastą-
pił wypływ, bym powiedział, w ciągu tygodnia czy 
dwóch tygodni. W każdym razie w tym czasie po-
dejmowane były decyzje. Jest w tym zakresie spór 
pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym 
a Kasą Krajową. Jest to jedna z okoliczności, które 
będziemy brali pod uwagę przy okazji postępowania 
dotyczącego ustanowienia zarządcy komisarycznego. 
Do tej kwestii też musimy się odnieść.

Muszę też jako ciekawostkę podać, że z uwagi na 
ten spór pomiędzy BFG a Kasą Krajową wpłynął do 
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(przewodniczący A. Jakubiak) (Senator Grzegorz Bierecki: Czy ja już mogę 
w kwestii sprostowania, Pani Marszałek? To bardzo 
długo trwa…)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Zaraz, Panie Senatorze. Pan już prostował, a teraz 
pan przewodniczący wyjaśnia.

(Senator Grzegorz Bierecki: Pan przewodniczący 
się odniósł do mojej wypowiedzi…)

W następnej serii pytań zada pan kolejne pytanie 
i będzie pan prostował.

Bardzo proszę dalej, Panie Przewodniczący.
(Senator Grzegorz Bierecki: Ale przewodniczący 

bezpośrednio odniósł się do mojej wypowiedzi…)
(Głos z sali: Co to za wcinanie się…)
(Rozmowy na sali)
Czy pan już to wyjaśnił, Panie Przewodniczący?
(Senator Grzegorz Bierecki: W tej chwili jesteśmy…)
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze 
panu senatorowi Rulewskiemu na jedno pytanie nie 
odpowiedziałem.)

To proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Tak. Ja poproszę o odpo-

wiedź na moje pytanie.)
(Głos z sali: I jeszcze na moje pytanie pan nie 

odpowiedział.)
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: To prawda. Mam zanotowane dwa 
pytania od pana senatora.)

(Senator Bogdan Pęk: Mamy czas, Panowie. Nie 
takie rzeczy jużeśmy przeżyli.)

(Głos z sali: Mamy czas.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek, czy 

ja mam rozumieć, że muszę poczekać na odpowiedzi 
na pytania dwóch senatorów, żeby móc wygłosić…)

Bardzo niedługo będzie pan czekał, naprawdę. 
Pan teraz wyjaśnia… Panie Przewodniczący, proszę 
dokończyć…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja tylko z tego po-
wodu siedzę w tej chwili na sali – żeby złożyć spro-
stowanie.)

…odpowiedzi na pytania, które były zadane.
(Senator Grzegorz Bierecki: To za ile minut mam 

się zjawić, Pani Marszałek?)
(Poruszenie na sali)
Ja minut nie liczę.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Co pan, porządek 

Izbie narzuca? No to już jest skandal.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Ja tylko pytam. Pan 

przewodniczący dość długo się wypowiada, ale w in-
nych kwestiach, które nie dotyczą mojego…)

(Senator Aleksander Świeykowski: Może długo, 
ale bardzo interesująco. Są przecież kolejne pytania… 
No nie przerywajmy…)

kas, zwłaszcza tych mniejszych, mówili, że nie widzą 
sensu, dla którego mają ponosić na przykład koszty 
reklamy. Gdyby nie musieli tych kosztów ponosić, to 
może kupiliby sobie w systemie moduł, który dawałby 
im dostęp do obsługi internetowej. A więc mamy… 
Oni mówią: ja w mojej kasie, jeżeli chcę szukać no-
wego klienta, daję ogłoszenie przez radiowęzeł, i to 
wystarczy, bo jest ta więź. I to jest właśnie ta więź. 
Ja nie widzę powodu – mówi nam taki prezes – dla 
którego ja mam płacić na reklamę całego…

Ostatnio zaobserwowaliśmy następujące zjawisko. 
Do tej pory system SKOK starał się, że tak powiem, 
dawać reklamy w sposób jednolity. To jest system… 
Najpierw były ogłoszenia, które odnosiły się do wiel-
kości oprocentowania. Jak zablokowaliśmy tę moż-
liwość, jeśli chodzi o reklamy dotyczące wysokości 
oprocentowania, zwłaszcza depozytów, w połowie 
2013 r., a pamiętajcie państwo, że w końcu stycznia 
objęliśmy nadzorem… Pierwsze sprawozdania za-
częły do nas wpływać dopiero gdzieś na początku 
kwietnia. Ja już pomijam błędy, jakie… W tym cza-
sie, proszę państwa, w ciągu tylko jednego kwarta-
łu depozyty w systemie przyrosły o 1,5 miliarda zł. 
To była gonitwa. Próbowaliśmy nad tym zapanować 
najszybciej, jak mogliśmy, i daliśmy wiele zaleceń 
związanych z zakazem reklamy. I dlatego nie było 
później reklam dotyczących galopady, jeśli chodzi 
o oprocentowanie depozytów. Ale za to pojawiły się 
innego rodzaju reklamy: SKOK, jesteśmy… Ja z tego 
nie szydzę, mówię tylko, jak było. Ci z tych małych 
SKOK nie widzą wielkiego związku z tym… Ich rela-
cje opierają się na tym, że się znają, że się komunikują 
w sposób, o którym mówiłem, czyli przez radiowęzeł, 
przez gazetkę, środowiska lokalne, poprzez parafie.

(Głos z sali: Jedynie słuszne media.)
Mnie nic do tego.
Wtedy była tego typu reklama, wtedy jeszcze mó-

wiło się o grupie SKOK. Jeszcze to jestem w stanie 
zrozumieć, ale to, co się pojawiło ostatnio… W tych 
reklamach są banki, są SKOK, jest SKOK Stefczyka. 
Zauważcie państwo, jak to wszystko się zmienia. My 
zadaliśmy pytanie Kasie Krajowej: a kto to finansuje? 
Czy takie działanie największej kasy służy stabilizo-
waniu czy też osłabianiu systemu? Bo to oznacza, że 
zaczynamy się pozycjonować. Niektóre kasy mówią: 
my nie jesteśmy… jesteśmy już w Kasie Stefczyka. 
Kasa Stefczyka, już nawet nie SKOK Stefczyka… No 
nie może być chyba miejsca dla tego typu działań.

Koszty pewnie spadną, proszę państwa, jak się 
powróci do źródeł. Będzie więź, ludzie będą wie-
dzieli, do kogo przychodzą, będą się znali z sąsiedz-
twa, z zakładu pracy. To jest trudne, bo coraz mniej 
jest takich dużych zakładów, jak na przykład Stilon 
Gorzów. A jeśli chodzi o…
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jeszcze trochę środków wewnątrz, w związku z czym 
kilkanaście kas – tak to szacowaliśmy – być może się 
uratuje. Powiedzmy sobie szczerze, proszę państwa: 
problem jest duży, skala jest duża. Jest duży brak, 
jeśli chodzi o fundusze własne, ale działając wspól-
nie, działając racjonalnie, dochodząc do rozwiązań, 
zgodnie z którymi kasy duże, które ciążą i na wyniku, 
i w depozytach… Jest szansa na to, ażeby ich problem 
rozwiązać poprzez przejęcie na przykład przez bank, 
z pomocą BFG. Wtedy wejdą środki zewnętrzne, 
wtedy ujawni się więcej środków wewnątrz z prze-
znaczeniem dla tych, którzy ich potrzebują. Kwota 
dokapitalizowania może być wyższa, czyli system 
jako taki stanie się bezpieczniejszy. I ze względu na 
to, Panie Senatorze, jestem optymistą. Mówię także 
do pana senatora Rulewskiego: jestem optymistą. Ale 
to wymaga pracy wszystkich.

Darowizny. Różne były, bo dla instytucji o charak-
terze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Znowu 
muszę odwołać się tutaj do… Nie mogę wszystkiego 
państwu powiedzieć w takim trybie, bo jest to objęte 
tajemnicą zawodową. Mogę państwu powiedzieć, że 
darowizny dla podmiotów spoza tego kręgu dzisiaj prak-
tycznie nie występują. Mieliśmy taki jeden przypadek 
w zeszłym roku, ale po naszej interwencji Kasa Krajowa 
ostatecznie nie podjęła decyzji, jeśli chodzi o udzielenie 
darowizny dla jednego z podmiotów niebędących spół-
dzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.

(Senator Jan Rulewski: Ale publiczne muszą wy-
kazać, że przyjęły darowiznę, i powiedzieć, od kogo.)

One nie przyjmują, tylko dają. Taki jest mecha-
nizm.

(Senator Jan Rulewski: Ja mówię o instytucjach 
publicznych.)

A to pozostawiam tym instytucjom…
Jeśli chodzi o SKOK Holding, o liczbę osób… 

Panie Senatorze, żebym był dobrze zrozumiany, po-
wiem tak: my jesteśmy nadzorem finansowym i nas 
bardziej interesują, mówiąc brzydko, cyfry, czyli 
dane liczbowe. Ja nie jestem specjalnym pasjonatem 
– ani nikt z komisji – grzebania się w… Prawdą jest, 
o czym powiedzieliśmy, że pewne nazwiska mające 
charakter nazwisk publicznych przewijają się tam, 
i to dosyć często.

Na pytanie dotyczące mojego optymizmu już chy-
ba, jak myślę, odpowiedziałem.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dobrze.
Następna seria pytań: senator Rotnicka, senator 

Paszkowski i senator Bierecki.
Proszę bardzo, senator Jadwiga Rotnicka.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Szanowna Pani 

Marszałek, ja nie zgłaszałam się do pytania.)
(Senator Marek Rocki: Może chodziło o mnie?)

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Jaki byłby scenariusz…
(Głos z sali: Na czyje pytania pan teraz odpowia-

da?)
Pana senatora Czarnobaja, a później na trzy pyta-

nia pana senatora Rulewskiego.
Jeśli chodzi o scenariusz, jaki miałby miejsce 

bez… Ja już o tym napomknąłem, ale raz jeszcze 
o tym powiem. Ustawa w brzmieniu z 2009 r. prze-
widywała ingerencję nadzorczą na poziomie zarząd-
cy komisarycznego. Nie dawała później żadnych 
instrumentów Komisji Nadzoru Finansowego do 
prowadzenia jakichkolwiek innych działań restruk-
turyzacyjnych, co oznaczało, że jeżeli jest zarządca 
komisaryczny, to nie ma możliwości przejęcia ze 
wsparciem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
A skoro tak, to dochodzimy do ściany – zgłaszamy 
wniosek o upadłość. Jeżeli mamy sytuację, jaką mie-
liśmy przed wejściem w życie nowelizacji, czyli brak 
gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to 
kwotę do 100 tysięcy euro wypłaca TUW SKOK. Jak 
już państwu mówiłem, wielkość środków gwaran-
towanych i przekazanych przez BFG do Wspólnoty 
wynosi 815 milionów zł. W tym czasie w TUW SKOK 
było 415… Nie wiadomo, skąd kolejne 400 milionów 
trzeba by wziąć. TUW SKOK musiałby, bym powie-
dział, pociągnąć je albo z samych kas, albo z Kasy 
Krajowej, a to by oznaczało, że odpowiednie straty 
musiałaby zaksięgować Kasa Krajowa albo SKOK. 
Odzyskiwalność, jeśli chodzi o tę kasę… Ja jestem 
pesymistą.

Byliśmy świadomi, że taki scenariusz… Proszę 
państwa, to nie budzi wątpliwości: od 2008 r. SKOK 
Wspólnota był podmiotem gospodarczym niewypła-
calnym. Ci, powiedzmy, członkowie co roku podej-
mowali uchwałę, że oni pokryją tę stratę z przyszłych 
zysków. A co roku była strata. My mieliśmy do czy-
nienia z tego typu sytuacją, a więc zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, co może się zdarzyć. Wiedzieliśmy 
też, ile depozytów jest w tej… Chociażby ten jeden 
przypadek oznaczałby katastrofę. Gdybyśmy nie mie-
li tej ustawy, a musielibyśmy przejść do rozwiązań 
upadłościowych, to dzisiaj – mogę państwa zapewnić 
– na ten temat w ogóle byśmy nie rozmawiali, bo nie 
byłoby takiej kasy. Dlaczego? Efekt domina. Nawet 
te dobre by nie wytrzymały, nawet te dobre…

Relacje pomiędzy Kasą Krajową a SKOK Holding. 
No, Kasa Krajowa jest udziałowcem, posiada więk-
szość i ma możliwość podejmowania wszelkich de-
cyzji majątkowych wobec tego podmiotu. No i kiedy 
doczytaliśmy, że w SKOK Holding w Luksemburgu 
jest odłożona dywidenda w kwocie 120, 140 milio-
nów zł, no to pojawiło się w nas przekonanie, że jest 
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Chciałbym wrócić do problemu, którego nie zrozu-
miałem do końca. Cały czas podkreślamy, że SKOK 
to spółdzielnia. Dlaczego depozytariusze SKOK 
Wspólnota dostali pieniądze nie z wewnętrznego 
systemu stabilizacyjnego, z Kasy Krajowej, tylko 
z pieniędzy publicznych? Chciałbym to zrozumieć. 
Dlaczego środki na to musiały pójść z pieniędzy 
publicznych? Chciałbym też się dowiedzieć, czy 
długo trwało ustalenie listy depozytariuszy SKOK 
Wspólnota.

Padały tu również pytania dotyczące spraw 
skierowanych do prokuratury. Czy KNF często 
kieruje wnioski do prokuratury w przypadku in-
nych banków czy innych podmiotów, którymi się 
zajmuje? I czy – myślę tu o czarnych scenariuszach 
– Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu star-
czy środków, gdyby źle poszło ze SKOK? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I teraz pan senator Bierecki. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, doczekałem się. Ja w trybie spro-
stowania.

Chciałbym poinformować, że podmioty wymie-
nione na liście w zakładce tegoż raportu, o którym 
wcześniej mówiłem, te podmioty, w których kiedyś 
pełniłem jakiekolwiek funkcje, dopełniły właściwych 
obowiązków poinformowania Krajowego Rejestru 
Sądowego o zakończeniu działalności. Ponadto moje 
zdumienie wywołuje fakt, że pan jako szef nadzo-
ru nie sprawdził tej informacji, czy rzeczywiście te 
podmioty prowadzą jakąkolwiek działalność. To, 
że kiedyś uwidoczniony byłem jako członek rady 
nadzorczej na przykład HND Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, nie oznacza przecież, że dalej 
pełnię tę funkcję. Pan publicznie podał informację, 
która narusza moje dobre imię i która jest sprzeczna 
z moimi oświadczeniami. Tak że oczekuję od pana 
sprostowania tego, także w trybie publicznym, tak 
aby opinia publiczna nie była wprowadzona w błąd. 
Jak powiedziałem, spośród piętnastu podmiotów wy-
mienionych na liście w załączniku do pańskiego ra-
portu osiem podmiotów już nie istnieje, nie prowadzi 
działalności. Są to sprawy zupełnie już historyczne. 
A wiec pańska uwaga, że skorzystaliście państwo 
z rejestru KRS, jest, no, dość ambarasująca w ustach 
szefa nadzoru…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie 
Senatorze, pan to już mówił. Teraz proszę o pytanie.)

…który powinien wiedzieć, co nadzoruje.
Ja teraz robię sprostowanie, nie mówię w trybie 

pytania.

(Wesołość na sali)
Przepraszam, mam tu napisane, że senator 

Rotnicka…
W takim razie senator Paszkowski, proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Udzielając odpowiedzi na jedno z pierwszych py-

tań, a może pierwsze, już nie pamiętam, pana senatora 
Cimoszewicza, stwierdził pan, jeśli chodzi o wspo-
mniane ostrzeżenia… Zacytuję fragment stenogramu, 
przygotowywanego stenogramu: „Możemy więc po-
wiedzieć tak: co kwartał na stronie internetowej jest 
publikowana – obok informacji o sytuacji finansowej 
banków, banków spółdzielczych – również informa-
cja o aktualnej sytuacji sektora spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych”.

Ja zadałem sobie trud i zajrzałem na tę stronę 
internetową. W związku z tym stwierdzam, że na 
tej stronie w zakładce „Raporty i opracowania” jest 
zamieszczona jako ostatnia informacja o sytuacji 
sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych w III kwartale 2013 r., a w nawiasie jest na-
pisane – nie wiem, być może chodzi o datę publikacji 
– „12.12.2013 r.”. Mogę to panu prezesowi pokazać. 

W związku z tym mam pytanie. Mianowicie gdzie 
dostępne są te raporty, jak rozumiem, z następnych 
kwartałów? Bo jest już, powiedzmy, rozpoczęty ostatni 
kwartał 2014 r. I czy treść tych raportów koresponduje 
z tym, co pan mówi? Ja się zapoznałem z tym raportem 
z 2013 r., pobieżnie oczywiście, ale tam nie ma takich 
informacji, tak dramatycznych odnośnie do tej sfery.

Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie przejrza-
łem również ostrzeżenia, które są zawarte na państwa 
stronie internetowej, i nie znalazłem tam żadnego 
ostrzeżenia dotyczącego spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych.

Tak więc mam te pytania. Dlaczego ta treść nie 
koresponduje z tym, o czym pan mówi? I czy te infor-
macje, które pan tutaj nam przedstawia, mają oparcie 
w sprawozdaniach – zakładam, że one są – z następ-
nych okresów sprawozdawczych? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

W takim razie teraz senator Rocki, bo to pewnie 
było przekłamanie. Proszę bardzo.

Senator Marek Rocki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Być może, Panie Senatorze, korzystaliśmy z in-

nych stron, ale ja mam raport z września, wydrukowa-
ny w zeszłym tygodniu, więc pewnie one są dostępne.

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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(senator G. Bierecki) rządcę komisarycznego, który jednoosobowo nie 
podpisuje sprawozdania, a nie podpisując spra-
wozdania, doprowadza do niezrealizowania obo-
wiązku zbadania tego sprawozdania przez biegłych 
rewidentów, ale potem zatwierdza to sprawozdanie 
jako walne zgromadzenie i występuje z wnioskiem 
o upadłość na podstawie ustalonych przez siebie, 
niezweryfikowanych wielkości.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Ja jestem jednak zmuszona…
(Senator Grzegorz Bierecki: Tyle moich pytań 

w sprawie kasy Wspólnota.)
…dyscyplinować państwa. Proszę państwa, na 

zadawanie pytań jest minuta.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Już, już.
Najpierw pytanie pana senatora Paszkowskiego… 

Ja mam tutaj stronę internetową…
(Senator Zdzisław Pupa: My też ją mamy.)
Ja zaraz pokażę panu senatorowi stronę interneto-

wą KNF. Poproszę tutaj pana dyrektora i pan dyrek-
tor pokaże, w jaki sposób dotrzeć do tych sprawoz-
dań, które, tak jak powiedziałem, co kwartał, Panie 
Senatorze… Być może jest jakieś niezrozumienie, ale 
strona chyba nie budzi wątpliwości – to jest oficjalna 
strona KNF.

Jeśli chodzi o pytanie odnośnie do ostrzeżeń, 
jakie pan senator był łaskaw postawić, gdy sta-
wiał taką oto tezę, że o jakich ostrzeżeniach ja 
mówiłem, odpowiadając na pytanie pana senatora 
Cimoszewicza, skoro na stronie w zakładce, gdzie 
jest mowa o ostrzeżeniach, SKOK nie ma. Pytanie 
dotyczyło tego, czy ostrzegaliśmy… Ja przypo-
minam sobie to pytanie. Ono dotyczyło tego, czy 
ostrzegaliśmy publiczność, mówiąc o sytuacji całe-
go sektora jako takiego. Powiedziałbym, że to, co 
funkcjonuje jako lista ostrzeżeń, ma już charakter 
prawnie zdefiniowany: chodzi o podmioty, które 
prowadzą działalność na rynku finansowym bez 
odpowiedniego zezwolenia. Na miły Bóg, my nie 
jesteśmy aż tacy, żeby uznać, że SKOK nie prowadzą 
działalności zgodnie z ustawą i na podstawie ustawy. 
To tyle, jeśli chodzi o kwestie ostrzeżeń – tak, Panie 
Senatorze?

(Senator Bohdan Paszkowski: Jeszcze ogląda-
my…)

Mogę uznać, że wyjaśniliśmy kwestię ostrzeżeń 
i tamtą kwestię też? Okej.

A pytanie, które chciałbym panu zadać, dotyczy 
właśnie SKOK Wspólnota, o której pan bardzo sze-
roko opowiadał. Mija już trzeci rok, jak nie jestem 
prezesem Kasy Krajowej, nie pełnię żadnej funkcji 
w tej organizacji. Ale otrzymałem informacje, o któ-
rych potwierdzenie – bądź zaprzeczenie – chciałbym 
pana prosić.

Czy prawdą jest, że zarządca komisaryczny tej 
kasy, która przecież… Kiedy jeszcze byłem szefem 
nadzoru nad kasami, to sam dwukrotnie wprowadza-
łem w tej kasie zarząd komisaryczny, a wiec można 
powiedzieć że pan dokańczał sprawy, które ja kiedyś 
wprowadziłem. Czy prawdą jest, że zarządca komi-
saryczny tej kasy nie sporządził programu napraw-
czego?

Czy prawdą jest, że zarządca komisaryczny tej 
kasy sporządził sprawozdanie, które nie zostało pod-
dane badaniu przez biegłego rewidenta? Że biegli 
rewidenci odmówili wydania opinii na temat tego 
sprawozdania, które było podstawą do wypłaty środ-
ków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czy prawdą jest, że tenże sam zarządca komisa-
ryczny, działając w charakterze walnego zgromadze-
nia, jako walne zgromadzenie tej spółdzielni, zatwier-
dził to sprawozdanie, którego wcześniej jako zarządca 
nie podpisał, odmówił jego podpisania?

Jakie skutki miały te czynności dla wielkości 
środków wypłaconych przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny? Moje pytanie jest takie: gdyby ten za-
rządca prawidłowo sporządził sprawozdanie, podpisał 
je, poddał je badaniu przez biegłego rewidenta, to 
czy wypłata z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
mogłaby być mniejsza?

I wreszcie pytanie: co stanie się…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Tych 

pytań jest tak dużo, że proszę już sformułować…)
Tak, bo też bardzo dużo było w tej sprawie wy-

powiedzi pana przewodniczącego. A więc zadaję…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: To może 

to pan przełożyć na następną serię.)
Jeszcze jedno, ostatnie, i na tym już zakończę te-

mat kasy Wspólnota, jeżeli pani pozwoli. Tak?
Co stanie się z aktywami tej spółdzielni, gdzie – 

jeśli wierzyć informacjom, które posiadam – strata 
została, wskutek działań zarządcy, zawyżona… 
Co stanie się z jej aktywami po przyjęciu tych ak-
tywów przez inny podmiot? Czy podmiot, który 
przejmie aktywa tej kasy, nie uzyska nieuprawnio-
nej korzyści wskutek zmniejszenia rezerw, a tym 
samym czy nie będzie to osiągnięcie zysku z nie-
prawidłowej wyceny aktywów tej kasy? Ja, tak jak 
powiedziałem, nie posiadam bieżących informacji 
na ten temat, ale niepokoi mnie ciąg zdarzeń, bar-
dzo dziwnych działań wykonywanych przez za-
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(przewodniczący A. Jakubiak) (Senator Marek Rocki: Moje pytanie dotyczyło 
tego, jak długo trwało ustalenie listy depozytariuszy 
SKOK Wspólnota i czy BFG starczy środków.)

Zarządca komisaryczny bardzo dużo wysiłku i cza-
su – dotyczy to zarówno zarządcy, jak i osób z nim 
pracujących, współdziałających – włożył w to, ażeby, 
w momencie kiedy doszło do zawieszenia działalności 
i zgłoszenia wniosku o upadłość, uporządkować doku-
mentację po stronie depozytów. Mieliśmy do czynienia 
z brakiem numerów PESEL, podwójnymi numerami 
PESEL, były złe adresy, deponenci widma, wszystko… 
To się brało również z tego, że, jak państwo wiecie, 
najpierw siedziba tej kasy była we Wrocławiu, później 
została ona przeniesiona do Sopotu, na drugi koniec 
Polski, w międzyczasie część dokumentacji jakoś… no, 
nie było pełnej dokumentacji albo leżała ona w różnych 
miejscach. Siedzibą tej kasy w Sopocie został budy-
nek magazynowy, przy którym się mieściła hurtownia 
mięsa – no, ze wszech miar dobre miejsce. No, ale ta 
ogromna praca została wykonana. Jak później panu 
senatorowi Biereckiemu będę odpowiadał, co i dlacze-
go, to do tego też dojdziemy, Panie Senatorze. Jednym 
z niezbędnych działań było to, że… Dokumentacja, na 
podstawie której można byłoby z całą odpowiedzial-
nością podpisać się pod sprawozdaniem finansowym, 
była całkowicie w strzępach. A to było za czasów, kiedy 
pan, jak sam pan powiedział, był nadzorcą.

(Senator Grzegorz Bierecki: Bo taki był zarząd.)
Bo taki był zarząd. Bo taki był… No właśnie, i za-

rząd spowodował, że był bałagan, żeby nie powiedzieć 
mocniej… Zostawmy to na razie, dojdziemy do tego.

Jak już mówiłem, po sześciu dniach rozpoczęła się 
wypłata środków gwarantowanych i była ona prowa-
dzona za pośrednictwem banku PKO BP. Przebiegła 
ona sprawnie, jeśli dobrze pamiętam, na dobrą sprawę 
dziesiątego dnia właściwie ta wypłata została zakoń-
czona. Możemy więc powiedzieć, że z tego punktu 
widzenia proces ten przebiegł sprawnie. Kto z depo-
nentów przyszedł, został obsłużony.

Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno: została 
pewna kwota, po którą nikt się nie zgłosił. Ale te 
osoby, które się zagapiły czy może nie wiedziały, 
będą się zgłaszały już indywidualnie do Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. W każdym razie ta opera-
cja przebiegła sprawnie, a było tam, żebym nie skła-
mał, osiemdziesiąt tysięcy rachunków. Pięćdziesiąt?

(Głos z sali: Osiemdziesiąt.)
Osiemdziesiąt, dobrze powiedziałem. Przepraszam, 

teraz czasami trochę mi się to myli. Czyli osiemdziesiąt 
tysięcy deponentów otrzymało swoje środki. Żeby do-
pełnić informacji, powiem, że według nas większość 
tych deponentów to byli klienci bankowi, więc te środki 
jak gdyby były… I żeby było śmieszniej, to w dużej 
części byli klienci PKO BP. Co oznacza, że ta „więź” to 
było dobre oprocentowanie, wysokie oprocentowanie. 
Część deponentów ma to do siebie – to nie jest zjawisko 

Pytania pana senatora Rockiego… Trzeciego nie 
zanotowałem, poproszę o powtórzenie później, Panie 
Senatorze, jak dojdę do tego pytania.

Jeśli chodzi o SKOK i ogół właścicieli i de facto 
o to, tak jak ja to rozumiem, dlaczego właścicielom 
wypłaciliśmy, czy raczej państwo wypłaciło, ze 
środków publicznych… Weźmy pod uwagę skalę 
problemu, jaką tam napotkaliśmy, problemu wy-
generowanego poprzez odchodzenie od koncepcji 
więzi, czyli poprzez budowanie więzi w sposób 
czysto formalny. SKOK to sto, sto pięćdziesiąt od-
działów – myślę, że pan senator Bierecki dobrze 
wie, ile kasa Stefczyka ma oddziałów – i dziewięć-
set tysięcy członków. Praktycznie z naszych obser-
wacji wynikało, że te osoby należy traktować jako 
normalnych deponentów. Oni tak naprawdę w ogóle 
nie wiedzą, czy są właścicielami, czy nie. Dla nich 
to byłoby duże zaskoczenie, gdyby ktoś im powie-
dział: ponieważ jesteście właścicielami, nie jeste-
ście objęci żadnym systemem gwarancji. Chodziło 
raczej, moim zdaniem, bardziej o pewien interes 
ogólnopubliczny niż o takie czysto jurydyczne po-
dejście. Ma pan rację ‒ w systemie gwarancyjnym 
dla banków akcjonariusze czy właściciele nic ta-
kiego nie dostają, a tutaj, jak się weźmie pod uwagę 
właśnie tę specyfikę…

Odnośnie do tego, ile było doniesień do proku-
ratury na innych rynkach, to liczby nie przytoczę, 
mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli chodzi na przy-
kład o doniesienia, które do października 2014 r. 
złożyliśmy na instytucje parabankowe, to jest ich 
czternaście. Jest szereg doniesień… Myślę, że co 
roku składamy od dziesięciu do piętnastu, może 
dwudziestu doniesień do prokuratury na uczest-
ników rynku kapitałowego, z różnych powodów. 
Czasami są to maklerzy, czasem chodzi o wyko-
rzystanie informacji poufnych, etc., etc., a czasem 
to dotyczy firm inwestycyjnych itd., itd., tak więc 
to nie jest nic nadzwyczajnego. Z naszego punktu 
widzenia złożenie doniesienia to jest powszechne, 
nie ma… Tak żebyśmy mieli świadomość, że nie-
zależnie od tego, co można o nas mówić, my nie 
staramy się być represyjni w tym zakresie ani jakoś 
specjalnie nakierowani na SKOK. To jest normalna 
procedura: jeżeli stwierdzamy, że popełniono prze-
stępstwo, to składamy doniesienie do prokuratury. 
W tym przypadku złożyliśmy pięć takich doniesień. 
Poza tym trzeba wiedzieć, że zarządcy komisaryczni 
są przez nas motywowani do tego, żeby, jeśli już na 
miejscu stwierdzą nieprawidłowości w tym obszarze 
operacyjnym, składali doniesienia do prokuratury. 
Więc będzie ich sporo.

Mogę też powiedzieć, że… Zapomniałem. No, 
dobrze… To pytanie trzecie…
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(przewodniczący A. Jakubiak) podejmowano decyzje o tym, że będzie pokrywanie zo-
bowiązań z przyszłych zysków. I ja o tym już mówiłem.

Chciałbym też panu i państwu powiedzieć, że za-
rządca komisaryczny już pod koniec roku 2013 zgło-
sił Komisji Nadzoru Finansowego, że jego zdaniem 
zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż aktywów nie 
wystarczy na pokrycie zobowiązań. Co więcej, przecież 
to wszystko, o czym my tutaj dzisiaj mówimy, zostało 
zweryfikowane przez niezawisły sąd. Sąd nie miał żad-
nych wątpliwości co do tego, że w tym przypadku mamy 
do czynienia z niewypłacalnością. I sąd nawet wskazał, 
jakie były powody tej niewypłacalności. Ja mogę powie-
dzieć tu tylko tak: poprzedni zarząd, który… I to też jest 
dziwne, że dzisiaj członek tego zarządu jest członkiem 
Rady Nadzorczej Kasy Krajowej. Nadal nim jest. My 
mamy, proszę państwa, taką sytuację, że…

(Senator Grzegorz Bierecki: Członkiem…)
Członkiem rady, rady krajowej… Tak, przepra-

szam. Rady…
(Senator Grzegorz Bierecki: Był od dawna w ra-

dzie Kasy Krajowej.)
Rady Kasy Krajowej.
(Senator Grzegorz Bierecki: Był od dawna.)
Ja tylko powtarzam, że jest nadal. Powiedziałem, 

że jest nim nadal.
Również nadal członkiem rady Kasy Krajowej jest 

prezes… członek zarządu SKOK Wesoła, w której, 
bym powiedział, ustanowiliśmy kolejnego zarządcę 
komisarycznego. A Rada Nadzorcza Kasy Krajowej 
składa się z pięciu albo sześciu osób. Czyli 1/3 tego 
składu to są osoby, którym, wskutek działań nadzor-
czych, odebrano, bym powiedział, władzę. To jest 
dzisiaj problem, to jest problem. Jeżeli dzisiaj patrzy-
my na ten problem… Pytacie mnie państwo, czy ja 
mam w sobie optymizm. Tak. Pod warunkiem, że się 
zmienią ludzie, tak, jeśli się zmienią ludzie.

Postawił pan też taką tezę, że istnieje możliwość, 
że ktoś się wzbogaci na aktywach SKOK Wspólnota.

(Senator Grzegorz Bierecki: To nie było pytanie…)
Nie, przecież pytanie stawia się po coś.
Otóż nie widzę takiej możliwości. Proszę wziąć 

pod uwagę, że dzisiaj to postępowanie jest prowadzo-
ne przez niezawisły sąd i wszystkie czynności będą 
podejmowane pod nadzorem sędziego komisarza, 
więc jeżeli będzie dochodziło do…

(Senator Robert Mamątow: Komisja wyborcza też 
była nadzorowana przez sędziego…)

Jest to sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, a więc sędzia, który jest niezawisły. Ja 
nie wiem, skąd takie podejrzenie, że ktoś zrobi jakiś 
ogromny interes na tych aktywach, które przejmie 
ze SKOK Wspólnota. Problem jest innego rodzaju, 
Szanowni Państwo, problem w tym, czy ów zarządca 
sądowy będzie miał w sobie tyle siły i dostanie takie 
wsparcie, żeby odzyskać całą dokumentację ze spółek 
zależnych, bo zarządcy komisarycznemu to się nie 

nowe – że szuka tam, gdzie swoje środki można ulo-
kować korzystniej, co jest istotne zwłaszcza w sytuacji 
niskich stóp procentowych.

Pan senator Bierecki. Dlaczego zarządca komi-
saryczny nie sporządził programu naprawczego? 
Zadaniem zarządcy komisarycznego było najpierw 
ustalenie sytuacji finansowej. Jak zarządca komisa-
ryczny ustalił sytuację finansową, Panie Senatorze, 
i oddał sprawozdanie na dzień ustalenia zarządcy ko-
misarycznego do przeprowadzenia badania, które od-
bywało się na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego 
i za środki komisji, to się okazało, że ta kasa jest 
bardzo głęboko niewypłacalna. Mówimy o braku 
środków, o niedoborze funduszy własnych idącym 
nie w miliony, nie w dziesiątki, ale w setki milionów. 
Setki milionów – taki, proszę państwa, był niedobór 
funduszy własnych. A więc w tej sytuacji… No, ja nie 
wiem, co pan senator by zrobił. W takiej sytuacji ja-
kikolwiek program naprawczy może opierać się tylko 
na środkach z zewnątrz. No i zarządca komisaryczny 
zwrócił się do Kasy Krajowej z pytaniem, czy Kasa 
Krajowa coś takiego wesprze. Na to Kasa Krajowa 
powiedziała: prosimy o przedstawienie nam programu 
naprawczego – jeśli dobrze pamiętam – zatwierdzone-
go przez komisję. No i tak zaczął się ping pong… I to 
pokazuje też otwarcie na współpracę Kasy Krajowej.

Pyta mnie pan dalej: a dlaczego on nie podpisał 
sprawozdania, biegły odstąpił… No to po kolei. Już 
zacząłem o tym mówić. Każdy, kto jest odpowiedzialny 
– a mieliśmy do czynienia z osobą niezwykle odpo-
wiedzialną, z zarządcą komisarycznym posiadającym 
doświadczenie jako zarządca komisaryczny, jako wi-
ceprezes banku państwowego, jako radca prawny… Ta 
osoba, żeby podpisać się pod takim sprawozdaniem, 
musi mieć pewność, że dysponuje wszystkimi doku-
mentami. Z tym że, jak myślę, jest panu wiadome, 
gdzie te dokumenty się znajdowały i kto podejmował 
w tej sprawie decyzje. Ja już o tym mówiłem. Otóż 
w wielu przypadkach nie robił tego SKOK Wspólnota 
– robiły to spółki, które znajdowały się na zewnątrz i na 
które zarządca komisaryczny nie miał wielkiego wpły-
wu. I w takiej sytuacji ja też bym takiego sprawozdania 
nie podpisał, bo to oznaczałoby, że biorę odpowiedzial-
ność. Ale zarządca komisaryczny ustalił to, co mógł, bo 
jednak do pewnej części dokumentacji znalazł dostęp 
i wiedział, które kredyty są obsługiwane, a które nie. 
A więc to, co było w jego możliwościach, to zrobił.

Teraz sprawa biegłych. Biegły odstępuje, kiedy wi-
dzi, że nie ma, powiedziałbym, szans na kontynuację 
działalności. I w tym omawianym przypadku wydawało 
się, że takich szans nie było. Zresztą takich szans na kon-
tynuowanie działalności nie było już, moim zdaniem, 
od 2009 r., i to co najmniej. W SKOK Wspólnota wtedy, 
kiedy nadzór sprawowała tam Kasa Krajowa, co roku 
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(przewodniczący A. Jakubiak) (Senator Andrzej Owczarek: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:

Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Dwa 
krótkie pytania. Od początku istnienia ustawy, od 
10 października 2012 r. minęły dwa lata. Ja mam 
jednak trochę więcej optymizmu. 

Chciałbym się od pana dowiedzieć, czy parametry 
finansowe, o których pan mówił, oceniające funkcjo-
nowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych na przestrzeni tych dwóch lat uległy poprawie 
czy też pogorszeniu. W moim odczuciu – jeśli popa-
trzeć na analizy, o których dyskutowałem z kolegą 
senatorem z prawej strony – te parametry wyraźnie 
ulegają poprawie. Chciałbym potwierdzenia ze strony 
pana przewodniczącego.

I drugie pytanie. Jakie koszty Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego i innych instytucji wiązały 
się z przekształceniami, z problemami spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych od roku 2012? 
Czy jesteśmy w stanie szacunkowo ocenić, ile wyma-
gały te instytucje pomocy w czasie restrukturyzacji, 
ewentualnie w momencie kiedy były przekazywane 
innym podmiotom finansowym? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, chciałbym się dopytać, 

czy do raportu, który pan nam dzisiaj przedstawił, 
wcześniej mógł się ustosunkować zarząd SKOK. Jak 
wiemy, zanim raport NIK ujrzy światło dzienne, naj-
pierw przedstawiany jest kontrolowanym organom. 
Czy zarząd miał taką szansę, czy nie?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Zacznę od pytania pana senatora Martynowskiego. 
Odpowiedź będzie krótka: nie, Panie Senatorze, 
przecież ja otrzymałem zaproszenie od marszałka 
Borusewicza. Moim zadaniem jest udzielenie pań-
stwu informacji, nikt mnie nie zobowiązywał do 
tego, ażebym ją przed moim wystąpieniem uzgodnił 
z Kasą Krajową. Chciałbym też zwrócić uwagę, że 

udało na skutek, bym powiedział, działania innych 
spółek, które tworzą system SKOK. Ja myślę sobie, 
że ja bym więcej wiary pokładał w działalność nieza-
leżnego sędziego, który wie, z czym ma do czynienia.

Wydaje mi się, że jeżeli będzie taka sytuacja, że 
te aktywa będą przedstawiały jakąkolwiek wartość, 
to trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności bene-
ficjentem będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
czyli środki wrócą do tego, kto je wyłożył na wy-
płatę środków publicznych, zatem odzyskamy je my 
wszyscy. Powinniśmy być zainteresowani tym, ażeby 
kwota, którą się odzyska, była jak najwyższa, jeśli 
oczywiście znajdzie się nabywca.

Chociaż mogę też panu powiedzieć, że nasze dotych-
czasowe doświadczenia wskazują na to, że gdy mamy do 
czynienia z podmiotami, co do których została podjęta 
przez sąd decyzja o upadłości, to do odzyskania jest sto-
sunkowo niedużo. Tak jest nie dlatego, że coś takiego się 
dzieje, tylko dlatego, że tak już było przedtem. Korzenie 
tego, co się dzieje przed upadłością, w czasie upadłości 
i po upadłości, zawsze tkwią głębiej, przyczyny poja-
wiają się znacznie wcześniej. To jest kwestia portfela 
kredytowego, tego, jak się udzielało kredytów, jak się 
badało zdolność kredytową. Jeśli się tego nie robiło, to 
takie są tego efekty. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Kolejna seria pytań.
Pan senator Owczarek, senator Klima i senator 

Martynowski.
Proszę bardzo, pan senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Prezesie, dziękuję bardzo za odpowiedź do-
tyczącą SKOK Holding. Tyle że ja pytałem też o kosz-
ty zarządu. Odpowiedział pan bardzo ogólnie. Czy 
jest panu znana kwota? Jaki jest koszt zarządu tych 
bezosobowych spółek? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy ma pan wiedzę na temat tego, 
iż w SKOK Wołomin były udzielane kredyty polity-
kom? Jeśli tak, to ile jest tych kredytów.

(Senator Bogdan Pęk: I synowie których polity-
ków doradzali?)

(Senator Stanisław Jurcewicz: Tak, dokładnie.)
(Senator Piotr Zientarski: Tak, właśnie tak.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dokładnie, jesteś 

blisko.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy pan senator Owczarek skończył zadawać py-
tania?
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(przewodniczący A. Jakubiak) ja widziałem pana przewodniczącego bezpośrednio 
po tym zdarzeniu i mogę powiedzieć, że gdyby ktoś 
chciał kogoś wyeliminować na kilkanaście miesięcy, 
to prawdopodobnie nie robiłby tego, co zrobiono panu 
przewodniczącemu Kwaśniakowi.

I z tego miejsca, jeśli mogę, chciałbym jeszcze 
raz – choć robiłem to już wielokrotnie – powiedzieć, 
że bez sprawnej pracy warszawskiej Policji, komendy 
stołecznej, bez sprawnej pracy prokuratury okręgowej 
w Gorzowie i prokuratury rejonowej na Mokotowie 
w Warszawie nie byłoby możliwe to, co po tym zda-
rzeniu się stało. Z tego punktu widzenia jest to dla 
mnie jako osoby, której pośrednio to zdarzenie doty-
czyło… Zagrożenie zmaterializowało się wobec pana 
przewodniczącego Kwaśniaka, ale mogło się zmate-
rializować w stosunku do każdego z nas. Mieliśmy 
do czynienia z ewidentną próbą wyeliminowania 
i zastraszenia komisji jako całości.

(Senator Bogdan Pęk: Kto był tym zleceniodaw-
cą?)

Przecież powiedziałem, Panie Senatorze. To była 
osoba, która organizowała ten proceder związany 
z wyprowadzaniem kredytów.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, było mówione…)
(Senator Maciej Klima: Nazwiska.)
(Senator Andrzej Owczarek: Była o tym mowa.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie, no nie można, pro-

kuratura prowadzi postępowanie.)
Nie, nie można podać nazwiska. Pan senator do-

brze sobie zdaje sprawę z tego, że prokuratura, poda-
jąc informacje, zastępuje nazwisko inicjałem.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Oczywiście.)
No więc ja nie czuję się upoważniony do podawa-

nia tego typu informacji. Zresztą to nie ma znaczenia. 
Była to osoba, która była blisko związana ze SKOK 
Wołomin. Jeżeli mówimy o takich historiach, to jest 
to, bym powiedział, pewne memento… Takie historie, 
proszę państwa, rzutują na zaufanie do całego sektora.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Oczywiście.)
Rzutują. My jesteśmy obiektywni w naszych dzia-

łaniach. Ja jestem daleki… W czasie tego wystąpienia 
wielokrotnie mówiłem, że są SKOK, które są bar-
dzo dobrze zarządzane. Nie dlatego zatwierdziliśmy 
czternastu prezesów, żebyśmy uważali, że oni są do 
niczego. Nie, to są osoby, które znają sią na swoim 
rzemiośle, one dobrze identyfikują ryzyko. Niektórzy 
z ojców założycieli systemu SKOK tego niestety nie 
potrafią robić i ponoszą za to odpowiedzialność. Ja 
rozumiem, że jest kwestia dawania drugiej szansy. 
Ale czy można dawać szansę komuś, kto będąc preze-
sem, wyprowadził, bym powiedział, całą działalność 
operacyjną na zewnątrz? Komuś, kto różni się z nad-
zorem, jeśli chodzi o wycenę skryptów dłużnych, tak 
bardzo, że aż w kwestii tego, czy podmiot, którym 
kieruje, jest wypłacalny, czy nie? Uważacie pań-
stwo, że to jest budowanie zaufania? Chyba nie. Ale 

wykonuję czynności nadzoru w imieniu państwa pol-
skiego, Kasa Krajowa jest jednym z podmiotów nad-
zorowanych. Właściwym miejscem, czasem, by kasa 
w relacjach z nami się wypowiadała, są wszelkiego 
rodzaju postępowania administracyjne. I zapewniam 
pana senatora, że my nie ograniczamy możliwości 
wypowiadania się Kasie Krajowej, chociażby to było 
dla nas bardzo uciążliwe.

Panie Senatorze Owczarek, ja nie mogę panu se-
natorowi powiedzieć, kto, gdzie, komu tych kredytów 
udziela z dwóch powodów – po pierwsze, tajemni-
ca zawodowa, po drugie, tajemnica skokowska. Ale 
powiem tak: to, co żeśmy tam zaobserwowali jako 
zjawisko inspekcyjne, to bardzo dużo, jeśli chodzi 
o liczbę, jak również wartość, kredytów udzielanych 
tak zwanym słupom, czyli osobom, które nie posiada-
ją żadnego majątku. Ale na potrzeby rozpatrywanych 
wniosków o pożyczkę czy kredyt każdy z nich był 
prezesem i zarabiał 15, 20, 30 tysięcy zł – nieważne, 
każda kwota była dobra. Takich kredytów jest duża 
liczba i mają one dużą wartość. Nie mogę oczywiście 
powiedzieć, ile dokładnie ich jest. Te kredyty, sztuka 
po sztuce, muszą być przejrzane przez zarządcę ko-
misarycznego, musi być dokonana ich indywidualna 
ocena i ocena, bym powiedział, wartości zabezpie-
czeń. Inną rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę, jest to, 
że wiele kredytów było zabezpieczanych – nie tylko 
te, ale jeszcze inne – na tej samej nieruchomości. Tak 
więc znowu trzeba wykonać mozolną pracę, żeby to 
wszystko policzyć. Oczywiście posiadamy informacje 
w tym zakresie, bo jesteśmy w kontakcie z prokuratu-
rą okręgową i wiemy, że także prokuratura, stawiając 
zarzuty członkom zarządu SKOK Wołomin, określiła, 
iż doprowadzili oni do rozporządzenia na niekorzyść 
SKOK majątkiem w wysokości 300 milionów zł. Ale 
być może jest tak, że jest to tylko początek, a nie ko-
niec. Te wyniki będą znane dopiero za jakiś czas, ale 
w tym zakresie ja nie chcę i nie mogę się wypowiadać. 
Jest za wcześnie, proszę państwa, ażeby mówić, że 
tam jest tak bardzo źle. Tego nie wiemy i z całą odpo-
wiedzialnością tego nie mogę powiedzieć. Jest to duża 
kasa, w której nadal jest 2, 5 miliarda depozytów, 
więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszelkie 
informacje, które mają charakter niepotwierdzony, 
są spekulacjami, mogą spowodować efekt, którego 
byśmy nie chcieli.

Był to mechanizm przestępczy. Mieliśmy do czy-
nienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Żeby 
dopełnić obrazu, powiem, że osoba, która stała na 
czele tego procederu, była jednocześnie zlecenio-
dawcą próby zabójstwa – ja to tak nazywam – pana 
przewodniczącego Kwaśniaka. Dzisiaj mówią, że cho-
dziło o uciszenie przewodniczącego, bo za bardzo 
się nimi interesował, na kilkanaście miesięcy. No, 
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(przewodniczący A. Jakubiak) czy chociażby kasa w Szopienicach, która nie może 
przejąć drugiej kasy.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora Klimy o to, 
czy parametry SKOK ulegają poprawie… Źle by było, 
gdyby nic się nie działo, Panie Senatorze, ale, jak panu 
mówiłem, jesteśmy…

(Senator Piotr Zientarski: Czyja zasługa?)
Panie Senatorze, to nawet nie jest kwestia zasług, 

to jest kwestia tego, czy my zrobiliśmy już pełen cykl 
nadzorczy. Nie w stosunku do wszystkich… Co praw-
da te dane się poprawiają, ale trzeba brać pod uwagę 
to, że jeszcze nadal jest bardzo duża rozbieżność mię-
dzy tym, co niektóre kasy nam sprawozdają, a tym, 
jakie są ustalenia inspekcji. To może mieć bardzo 
istotny wpływ na ocenę sytuacji w całym sektorze.

W końcu działania nadzorcze muszą przynosić 
jakieś efekty, w końcu kasy otrzymują pomoc z Kasy 
Krajowej, w końcu Wspólnota jako podmiot skła-
dający nam sprawozdania po ogłoszeniu upadłości, 
że tak powiem, wychodzi z tej sprawozdawczości, 
więc statystycznie będzie lepiej. Dla mnie istotne jest 
to, żeby dzień po dniu było lepiej, żeby pracownicy 
kas zarządzający tymi kasami zdawali sobie sprawę 
z tego, że oni prowadzą działalność, że tak powiem, 
na ryzyko tych klientów, którzy powierzają im swoje 
środki. Jeżeli oni będą sobie z tego zdawali sprawę 
i będą zdawali sobie sprawę z tego, że nie można 
w sposób absurdalny obarczać ryzykiem tych środ-
ków, to myślę, że możemy powiedzieć, iż jesteśmy 
krok do przodu. Jeżeli będziemy widzieli, że w sa-
mym ruchu SKOK pojawią się działania, które będą 
stanowiły powrót do tamtej idei… Ona była słuszna, 
ale w pewnym momencie zaczęła się wykoślawiać. 
I im dłużej to trwało, tym bardziej się wykoślawia-
ło. Pamiętam taką dyskusję z 2006 r. dotyczącą kas 
oszczędnościowo-kredytowych, w której sam uczest-
niczyłem, dyskusję, która odbyła się przy okazji roz-
patrywania projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym. I wtedy, w 2006 r., Narodowy Bank 
Polski, który ja reprezentowałem, a który w tamtym 
czasie wykonywał nadzór bankowy, popierał po-
mysł objęcia nadzorem przez nową instytucję, którą 
miał być KNF, również systemu spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych. Nie będę wracał do 
tego, kto wtedy mówił…

(Głos z sali: Powiedział pan już wcześniej…)
Nie, to nie był 2006 r., chodziło o 2009 r. I tego 

jeszcze nie mówiłem, Panie Senatorze, kto w roku 
2006…

Pamiętam też, ponieważ z parlamentem i z sekto-
rem finansowym jestem związany od bardzo dawna, 
te wszystkie debaty, które odnosiły się do powolnego 
poszerzania przedmiotu działalności SKOK, i to o ta-
kie czynności, o taką aktywność, która nie dość, że 
nie zmniejszała, to jeszcze zwiększała ryzyko w za-
kresie działalności tych podmiotów i systemu jako 

mimo wszystko ja wierzę w tych, którzy są dobrzy. 
Ale mimo wszystko wierzę w tych, którzy dobrzy. 
Wierzę w tych, którzy mimo tego, że ich sytuacja 
była bardzo trudna i musieli, że tak powiem, położyć 
swoje głowy, pokazać, że muszą utworzyć rezerwy, 
że wchodzą w stratę, zrobili to, a nie kombinowali, 
nie robili sztuczek z outsourcingiem, ze skryptami 
dłużnymi. Oni to pokazali. Z mojego punktu widzenia 
ci ludzie, mimo że dzisiaj kierują podmiotami, które 
mają ujemne współczynniki… Jeżeli dostaną pomoc 
z Kasy Krajowej, to mogą liczyć na to, że komisja 
pozytywnie rozpatrzy ich…

Ważna jest chwila refleksji. Jak już raz powiedzia-
łem, nie interesuje mnie… Nigdy podczas wykony-
wania pracy nadzorcy – na to też zwracamy uwa-
gę w urzędzie – nie interesuje nas to, kto skąd jest, 
jakie ma sympatie polityczne, jaką przynależność. 
Chciałbym, żebyście państwo brali to pod uwagę, kie-
dy dyskutujecie, komentujecie, oceniacie komisję. Dla 
nas istotne jest to, czy ktoś jest wiarygodny, czy jest 
niewiarygodny. Czy kiedy bierze kredyt, to go chce 
spłacić, czy też robi skok na kasę, w tym przypadku 
na spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Kolejne 
pytania będą zadawać senatorowie: Pęk…)

(Senator Maciej Klima: Jeszcze odpowiedź na 
moje pytanie.)

Przepraszam, tak się zagadałem, że… Patrzyłem 
na pana, a później…

(Senator Andrzej Owczarek: A koszty zarządu, 
czyli moje pytanie?)

Panie Senatorze, znowu odwołam się do tych in-
formacji, które… Ja dzisiaj panu tego nie powiem, bo 
jest to informacja…

(Senator Andrzej Owczarek: To na piśmie popro-
szę.)

Nie wiem, czy… Muszę zastanowić się z moimi 
kolegami, czy znowu nie będą to kwestie związane 
z tajemnicą zawodową…

(Senator Andrzej Owczarek: Rozumiem, oczy-
wiście.)

Myślę, że gdyby pan senator na korytarzu zapytał 
niektórych, to pewnie by pan taką informację uzyskał. 
Ja nie chcę… Żeby była całkowita jasność: my nie 
wchodzimy w kwestie oceny, czy to jest dużo, czy 
to jest mało, ale zwracamy uwagę na to, że czasami 
te koszty są zbyt wysokie. I nie robię tego dlatego, 
że komuś zazdroszczę, ale dlatego, że koszty są zbyt 
wysokie. A te zbyt wysokie, wygórowane wynagro-
dzenia, jeśli chodzi o członków zarządu SKOK, sta-
nowią pewne zaprzeczenie… Już o tym mówiłem: 
skoro zaczynamy od powrotu do źródeł, to dla mnie 
źródłem jest raczej Bełchatów, Gorzów, tego typu… 
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(przewodniczący A. Jakubiak) się na tą ofertę liczne banki. Proszę powiedzieć, czy 
nie boi się pan, że ta ustawa, która pozwala na taką 
operację – ta ustawa jest w trybunale – zostanie przez 
trybunał uznana za niekonstytucyjną. To po pierwsze. 
A po drugie, kto wtedy weźmie odpowiedzialność 
za operacje polegające na wywłaszczeniu spółdziel-
ców, które pod rządami tej ustawy są realizowane? 
W moim przekonaniu, jeżeli nawet trudno to było 
utrzymać, powinno to zostać sprzedane, a pieniądze 
powinny być podzielone między właścicieli.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, senator Świeykowski.

Senator Aleksander Świeykowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ja chciałbym podzięko-

wać za tę całą relację. Słucham tego jak streszczenia 
jakiejś noweli filmowej, filmu kryminalnego. I o ile 
na początku tej debaty trudno było mi zdefiniować 
powody, dla których niektórzy koledzy senatorowie 
próbowali przełożyć tę debatę, o tyle teraz, po tych 
kilku godzinach dyskusji… Przepraszam bardzo, ale 
mam takie wrażenie, jakby niektórzy bronili jakiejś 
struktury, w której mają swoje interesy. Ja nie wiem, 
ja nikogo nie podejrzewam, ale tak to odebrałem.

(Głos z sali: Nie, nie mają, nie mają.)
W związku z tym nasuwa mi się jedno pytanie. 

Prawdopodobnie pan nie będzie mógł mi na nie od-
powiedzieć, ale ja je postawię. Czy w tej całej aferze 
– chyba już tak to trzeba nazywać – pojawiają się na-
zwiska polityków? Pytam o to, bo jeżeli do tej relacji 
dołożyć jeszcze reportaż zamieszczony w ostatnim 
wydaniu „Newsweeka”, to naprawdę urasta to do roz-
miarów wielkiej afery. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Ta nasza dzisiejsza debata rela-
cjonowana jest przez internet, jest ogólnie dostępna. 
Gdybym ja miał jakiekolwiek pieniądze w jakimkol-
wiek SKOK, to po wysłuchaniu tej debaty, następ-
nego dnia bym poszedł i je stamtąd szybko zabrał. 
Czy zakładacie, że istnieje takie niebezpieczeństwo, 
że coś takiego może się zdarzyć, jeśli chodzi o sieć 
SKOK? I czy to mogłoby mieć jakikolwiek wpływ 
na cały rynek finansowy, kapitałowy w kraju? Jaka 
jest siła tego rynku?

I trzecia sprawa. Wspomniał pan o tym holdingu 
w Luksemburgu, o tym, że to jest nadzieja, że to 
jest pewien kapitał, który będzie można wykorzystać 
do ratowania pojedynczych SKOK. Ja jednak mam 
wrażenie, że on został założony tam nie po to, żeby 
z niego korzystać tutaj, w kraju, a raczej po to, żeby 
on był jak najdalej od kraju i służył nie wiem komu… 
Czy można w tym doszukiwać się jeszcze jakiegoś, 
kolejnego dna? Dziękuję.

całości. Na dodatek mogę jeszcze powiedzieć, że kasy 
działają w segmencie szczególnym, czyli consumer 
finance, jak można by to było najprościej określić, 
z wyjątkiem tych przykładów, kiedy się okazuje, że 
można udzielić kredytu spółce, udzielając kredytu 
członkom zarządu. Ale z pewnością jest tak, że jeżeli 
wszyscy by się zmobilizowali i przestali wkładać kij 
w szprychy – odnoszę to zwłaszcza do Kasy Krajowej 
– to prawdopodobnie ta restrukturyzacja poszłaby 
szybciej, sprawniej i przyniosłoby to dobre efekty 
dla wszystkich uczestników, jak to się teraz ładnie 
mówi, interesariuszy, jeśli chodzi o system SKOK, 
jak również dobre efekty dla członków.

Jakie koszty poniósł BFG do tej pory, jeśli chodzi 
o restrukturyzację SKOK? 815 milionów wypłaco-
nych środków z uwagi na gwarancję depozytów dla 
SKOK Wspólnota i 50 milionów darowizny przyrze-
czonej dla Alior za przejęcie SKOK imienia świę-
tego Jana z Kęt. Jeśli mówimy o kolejnej kasie, to 
powiem, że na stole leży kwota nie mniejsza niż 150 
milionów zł; chodzi tutaj o SKOK Kopernik. Gdyby 
chciał mnie pan zapytać, ile jeszcze będzie potrzebne, 
to odpowiem, że nie wiem. Może mało, może bardzo 
dużo. Może tak dużo, że nawet BFG – z kilkunasto-
ma miliardami skumulowanymi przez kilkanaście 
lat funkcjonowania tej instytucji – może zabraknąć 
środków, jeżeli już w taki sposób chcemy rozmawiać. 
A więc różnie sprawy mogą się potoczyć. Od państwa 
też zależy to, w jakim kierunku to się rozwinie. My 
jesteśmy zainteresowani tym, ażeby minimalizować 
koszty restrukturyzacji, chcemy, żeby one były jak 
najmniejsze, bo zawsze jest tak, że na samym końcu 
płacą obywatele, i to płacą podwójnie – po pierw-
sze, płacą jako klienci banków, bo przecież banki 
przełożą koszty związane ze zwiększoną składką na 
BFG na koszty produktów, a po drugie, płacą jako 
podatnicy, albowiem im wyższa składka na BFG, 
tym wyższe odliczenie od podatku dochodowego. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, teraz senator Pęk, potem senator 
Świeykowski, a następnie senator Jurcewicz.

Pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący, jest taki SKOK, który 

nazywa się Kopernik, on ma zarząd komisaryczny. 
Mnie uczyli w młodości, że własność spółdzielcza 
jest własnością członków. Tymczasem to, co jest ta-
kie złe, ma być sprzedane, już jest oferta, rzuciły 



85

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, czy nie jest panu potrzebna 

przerwa? Stoi pan tutaj już od dziewiątej.
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Nie, na ten moment…)
Jeszcze pan postoi, jak rozumiem. Dobrze.
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Jestem dzisiaj w pracy, zatem…)
W takim razie bardzo proszę o odpowiedzi na te 

pytania

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Zacznę po kolei, najpierw od pytań pana senatora 
Pęka.

(Senator Aleksander Świeykowski: Senatora 
Jackowskiego dzisiaj na szczęście nie ma, bo to by 
trwało do jutra.)

(Senator Robert Mamątow: Wy sobie dzisiaj uży-
wacie.)

SKOK Kopernik – przejęcie przez banki. Jaka tu 
jest alternatywa, Panie Senatorze? Jeżeli w SKOK 
fundusze są ujemne, SKOK jest niewypłacalny…

(Senator Bogdan Pęk: Czemu tak się o to biją?)
Nie mogę mówić o kuchni. Mogę panu powiedzieć 

tylko tak: wie pan, ile to nas kosztuje, żeby chciały 
się tak bić?

(Głos z sali: No właśnie.)
To jest właśnie ta odpowiedź. Wie pan, ile trzeba 

się napracować, żeby ktokolwiek zechciał przyjść 
i wziąć coś takiego, te wszystkie ryzyka? Jeżeli ktoś 
śledził debatę, która toczyła się pomiędzy nami a ban-
kami wiosną tego roku… Chyba państwo doskonale 
wiecie, jakie argumenty banki wysuwały przeciwko 
udziałowi, w tym również argumenty o charakterze 
politycznym. To, że udaje się nam rozwiązywać kolej-
ne problemy, traktuję jako sukces. I wcale nie dlatego, 
że ktoś na tym zbije ogromną kasę, bo on dostaje 
dotację, tylko w takim zakresie, w jakim wyrównuje 
mu to brakujące aktywa. Co to za interes? Jeśli już 
w tych kategoriach mamy rzecz rozpatrywać, bo to 
cały czas, powiedziałbym, się tu przewija.

Ja myślę, że Trybunał Konstytucyjny będzie brał 
pod uwagę wszystkie okoliczności, jeśli chodzi o usta-
wę, tak jak brał pod uwagę wszystkie okoliczności, 
kiedy decydowano, czy zgodne z konstytucją jest 
rozporządzenie ministra finansów dotyczące zasad 
rachunkowości. Tak samo tutaj. Tak więc na pewno 
trybunał będzie brał pod uwagę wszystkie informa-
cje, które są w obiegu publicznym. Będzie je brał 
pod uwagę. No bo jeżeli skończymy działalność jako 
nadzór na etapie zarządcy komisarycznego, to później 

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I proszę bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanisław Jurcewicz:

…Mikrofon nie działa…
(Głos z sali: Panie Kolego, do siebie…)
(Głos z sali: To chodź tutaj.)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Zmień 

stanowisko.)
Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! 

Pierwsze pytanie, jak myślę, bardzo poważne, 
jest takie: czy w świetle tego, co pan powiedział, 
pan i członkowie KNF nie potrzebujecie ochrony? 
Moim zdaniem żarty się skończyły. Jeżeli dobrze 
zapisałem niektóre słowa, to… Nie wiem, jaka jest 
procedura, ale wydaje mi się, że powinien pan mieć 
ochronę.

Druga sprawa. Dzięki państwa działaniom uchro-
niliśmy przynajmniej ponad dwa miliony członków. 
Pan mówił, że… Zapisałem sobie, że to są dwa milio-
ny sześćset… To jest bardzo ważny element.

Jestem tu drugą kadencję, a dopiero dzisiaj zrozu-
miałem, dlaczego był taki opór, jeśli chodzi o przy-
jęcie ustawy dotyczącej nadzoru finansowego nad 
SKOK. Dopiero dzisiaj to zrozumiałem. Powiedział 
pan, że majątek przejęły osoby… Byłem skupiony, 
ale nie wiem, czy dobrze… 

Chciałbym zapytać: kto przejął, na jakich zasa-
dach, w jakim celu i jak dysponuje tym majątkiem? 
Niektórzy troszczący się o budżet państwa, wy-
głaszający mnóstwo frazesów o budżecie państwa 
i o obywatelach zawsze mówili, że trzeba o to dbać, 
chciałbym więc zapytać, czy udziałowcy zostali po-
informowani o tym, kto przejął, na jakich zasadach 
i w jakim celu.

Następne pytanie. Dlaczego i w jakim celu – we-
dług KNF – luksemburska rezerwa SKOK została tam 
umieszczona? Czy dlatego, żeby była poza kontrolą 
państwa, czy dlatego, żeby unikać podatków, czy 
dlatego, żeby nie wypłacić dywidendy?

Kolejna sprawa: czy nie jest możliwe, aby raport 
trafił do wszystkich członków, udziałowców SKOK? 
Jak słyszymy, współpraca z Kasą Krajową nie ma naj-
lepszego obrazu, czego skutki, że tak powiem, trafią 
pośrednio i bezpośrednio na państwo. Udziałowcy nie 
będą zastanawiali się później… Jeżeli przyjrzymy się 
strukturze udziałów… Na państwa stronie jest napi-
sane, kto gdzie zarządza, kto jest w jakiej w radzie 
nadzorczej, kto jest w piętnastu radach nadzorczych, 
w pięciu zarządach etc. Czy nie ma potrzeby prze-
słania raportu członkom udziałowcom tych SKOK? 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)
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(przewodniczący A. Jakubiak) (Głos z sali: Ale pan senator Bierecki bardzo chce.)
Nie, nie, ja nie chcę o tym mówić. Powiedziałem 

tylko, że na pytanie, czy są jakieś nazwiska, które 
w tym obszarze się pojawiają, odpowiedziałem, że 
takich nazwisk nie ma, jeśli chodzi o władze, z wyjąt-
kiem pana osoby. A jeśli chodzi o to, kto jest wokół, 
czyli o tych bardzo blisko współpracujących, to pan 
senator Cioch przecież się z tym nie ukrywa.

Czy istnieje ryzyko paniki?
(Głos z sali: Przecież ryzyko tu nie występuje.)
No owszem, istnieje, Panie Senatorze. To wszystko 

zależy od tego, jak państwo, czyli politycy, oraz my, 
czyli instytucje, które tworzą tak zwaną sieć bezpie-
czeństwa, będziemy się zachowywali. A są jeszcze 
media… Jest to system, który jak dotąd jest dosyć od-
porny na złe informacje – tak bym to ujął. I z mojego 
punktu widzenia to jest, jak na razie, ogromny plus.

Nie chcę się wdawać także w dyskusję czy debatę 
o tym, czy SKOK Holding został powołany po to, 
żeby być dalej od kraju i uniknąć podatków. Ja mogę 
powiedzieć tylko tak: w tej strukturze, niezależnie od 
tego, jak ona wygląda, komisja nie ma instrumentów 
do wykonywania nadzoru nad tym jednym z istotnych 
elementów całego systemu, a jest on istotny, jeśli cho-
dzi o kontrolę spółek tworzących sieć.

Pan senator Jurcewicz pyta mnie, czy potrzebna 
jest ochrona. Chyba dwa tygodnie temu zdjęto nam 
ochronę. Wtedy, kiedy prokuratura podjęła decyzję 
o aresztowaniu tych osób i postawieniu im zarzu-
tów, podjęto decyzję o zdjęciu nam ochrony. My 
z tej ochrony korzystaliśmy od, nie wiem, 18 kwiet-
nia, jakoś tak. Tak więc taką ochronę mieliśmy. 
Poinformowano nas, że stan tego zagrożenia ustał. 
Oczywiście niektórzy, wiecie państwo, mówią: taka 
praca, nigdy nie wiadomo komu, w jakiej konfiguracji 
nasza działalność może się nie podobać.

Jesteśmy podmiotem, który jest również obiektem 
zainteresowania prokuratury, tak jak już państwu 
mówiłem, w dwóch przypadkach. Jeden z tych przy-
padków to przypadek SKOK Wołomin, aż trzy pro-
kuratury z nami współpracują, zwłaszcza prokuratura 
gorzowska, prokuratura warszawska, Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie; prokurator z tej prokuratury 
poinformował nas, że przystępuje do postępowania 
w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego 
w Kasie Krajowej. Tak że my mamy jakąś tam opiekę. 
Współpracuje też Najwyższa Izba Kontroli. Tak więc 
grono podmiotów, które są zainteresowane tym, jak 
my wykonujemy ten nadzór, jest dosyć duże.

Nie odpowiem też panu na to pytanie, jakie oso-
by były w tej spółce, co do której zapadła decyzja 
o przekazaniu na jej rzecz majątku fundacji. Nie ja 
jestem od udzielania informacji na ten temat. Chcę 
tylko powtórzyć to, co już mówiłem, że ta decyzja 
została podjęta w 2010 r., że ówczesny fundator prze-
kazał majątek do podmiotu stanowiącego własność 

będziemy mieli taką sytuację, jaką mieliśmy w przy-
padku SKOK Wspólnota: co roku mimo straty będzie 
podejmowana uchwała, że będzie się pokrywać tę 
stratę z przyszłych zysków – i oni to tak robili przez 
pięć lat. Straty pewnie byłyby niższe, gdyby zrobili 
to w 2009 r., no ale tego nie zrobili. Tak więc z pew-
nością mogę pana zapewnić, że interesu tam nikt nie 
robi. Tak, interesu tam nikt nie robi.

Mówi pan: może lepiej to sprzedać, a środki po-
dzielić pomiędzy właścicieli. No ale istota niewypła-
calności polega na tym, że już nie ma co podzielić 
pomiędzy tych właścicieli. A żeby ktoś chciał to ku-
pić, tam trzeba jeszcze do tego dopłacić z zewnątrz. 
Tak więc w każdym wariancie właściciele nie mogą 
otrzymać jakiegokolwiek zwrotu środków.

Pytanie pana senatora Świeykowskiego dotyczyło 
tego, czy pojawiają się nazwiska polityków. W każ-
dym układzie zawsze jakieś nazwiska się pojawiają, 
nazwiska polityków również. I tylko tyle mogę po-
wiedzieć na ten temat. Pan senator zdaje sobie sprawę, 
że w debatach czy dyskusjach dotyczących spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych kasy mają 
silnych, tak bym powiedział, obrońców, i to już od 
dawna, i jest cała reszta, która stara się patrzeć, jak 
ten proces tam się toczy.

Senator Aleksander Świeykowski:

Przepraszam, dopytam tylko. Chodzi mi o to, czy 
w strukturach zarządzania… Bo to, że jako lobby, 
jako jakaś tam koronka, to rozumiem, ale…

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Nie, Panie Senatorze. Mogę powiedzieć tak: na 
pewno nie ma tam polityków z pierwszych stron ga-
zet – o, tak to ujmę.

(Senator Aleksander Świeykowski: To już jest do-
brze…)

Z wyjątkiem pana senatora Biereckiego, który, 
tak powiem, nie ukrywa tego, że jest z tym sektorem 
związany od dawna…

(Głos z sali: Od początku.)
No i pana senatora…
(Senator Kazimierz Kleina: Ciocha.)
…Ciocha, tak.
(Senator Grzegorz Bierecki: Pan senator Cioch nie 

pełnił żadnej funkcji…)
Nie, ale jest… Panie Senatorze, no dobrze, czy 

ja mam wchodzić dalej w tę dyskusję i mówić, jakie 
związki łączą pana senatora Ciocha ze SKOK, także 
te biznesowe? To lepiej nie mówmy o tym.
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(przewodniczący A. Jakubiak) jowej SKOK i funduszu reklamowo-promocyjnego 
Kasy Krajowej SKOK. 

Czy może pan powiedzieć, kto otrzymał darowi-
zny z Kasy Krajowej SKOK i jak wyglądają inwesty-
cje funduszu reklamowo-promocyjnego kasy SKOK? 
Jeżeli pan nie może w tej chwili odpowiedzieć, to pro-
szę o odpowiedź na piśmie. Informuję pana, że sena-
torowie mają dostęp do informacji o klauzuli „tajne”. 
Jeżeli nie będzie pan mógł odpowiedzieć w piśmie 
jawnym, to proszę zastosować klauzulę „poufne” czy 
„tajne” i odpowiedź przekazać na piśmie. To jest in-
formacja także w związku z konkretnymi pytaniami 
posłów… przepraszam, senatorów. Choć posłowie 
także mają takie uprawnienia. Jak mówię, informuję 
pana o tym także w związku z pytaniami innych se-
natorów. Rozumiem, że nie może pan publicznie od-
powiedzieć na pewne pytania, ale w trybie niejawnym 
może pan to zrobić. Prosiłbym zatem o odpowiedź.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Teraz pan senator Maciej Klima.
Bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Krajowy 
nadzór finansowy istnieje od dobrych kilku lat, posia-
da określone doświadczenie. Mam pytanie do pana. 
Odpowiedź może być w formie pisemnej, niekoniecz-
nie z klauzulą… Chodzi mi o pana spostrzeżenia 
– jako przewodniczącego, ale i jeśli chodzi o pana 
instytucję – dotyczące tego, jakie zmiany w zakresie 
prawodawstwa, zmiany ustawowe, należałoby wpro-
wadzić, aby poprawić nadzór nie tylko nad SKOK, ale 
także nad innymi instytucjami, nad którymi krajowy 
nadzór finansowy sprawuje pieczę. My jako Senat 
mamy prawo do inicjatywy ustawodawczej i być może 
należałoby w tym zakresie podjąć jakieś działania. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Marek Konopka. Bardzo proszę.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Widzę, że jestem jednym z ostatnich, więc może 

tak na zakończenie… Trochę się dziwię, że pan sena-
tor Bierecki kilkakrotnie prostował te wypowiedzi, 
zadawał te pytania, podczas gdy, jak wynika z in-
formacji KNF, zasiada w pięciu spółkach, w radach 
nadzorczych… Jarosław Bierecki… Nie wiem, czy 

trzech osób fizycznych i że jest on źródłem dobrego 
utrzymania dla tego podmiotu.

Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą raportu, tego, 
ażeby on trafił do członków wszystkich kas, to my-
ślę, że nie da sią tego zrealizować. Myślę też, Panie 
Senatorze, że spora część ludzi jest tym w ogóle nieza-
interesowana. Ja pamiętam, że kiedy podejmowaliśmy 
decyzje dotyczące SKOK – były informacje dotyczą-
ce zakazu reklamy – to były też takie komentarze, 
niektórzy internauci pisali: a ja sobie tam dalej jadę, 
bo mam gwarancję, dobrze płacą itd. To jest część, 
bym powiedział… Im SKOK większy, tym więcej 
jest takich osób, które tak myślą, nie interesują się. 
Myślę, że w tych mniejszych tak, interesują się. Ale 
pamiętajmy też, że są to pewne… Ja bardziej liczę na 
właśnie wspólnoty przy parafiach itd. Tam jest być 
może jakieś większe zainteresowanie.

To, co z mojego punktu widzenia wydaje się istotne, 
to jest to, ażeby ta debata… Ona pewnie jest obserwo-
wana przez władze poszczególnych SKOK, a one, bym 
powiedział, mają realny wpływ na to, co się dzieje 
w tym systemie, również jeśli chodzi o Kasę Krajową. 
Z naszego punktu widzenia jest nie do zaakceptowania 
sytuacja, iż podmiot najważniejszy w tym systemie 
nadal funkcjonuje bez zatwierdzonego statutu. Do 
tego, żeby ten statut zmienić, należy zwołać walne 
zgromadzenie. Trzeba je zwołać, tymczasem to, co 
my obserwujemy… Nadal prowadzimy postępowanie. 
Wpłynął wniosek o ponowne zbadanie sprawy… I tak 
będziemy sobie odpowiadać. Jeżeli spółdzielcy SKOK 
chcą, ażeby ten system dalej funkcjonował, to muszą 
wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w samym 
systemie. Na razie zacznijmy od odpowiedzialności 
na szczeblu zarządzających kasami. Z naszego punktu 
widzenia, ale i z punktu widzenia państwa polskiego, 
to już będzie ogromny sukces.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Głos panu niestety słabnie z minuty na minutę.
(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 

Andrzej Jakubiak: Ale jeszcze, Panie Marszałku… Ja 
jestem, bym powiedział, twardy zawodnik.)

Dobrze.
Teraz ostatnia, jak na razie, trójka senatorów: pan 

marszałek Borusewicz, pan senator Klima i pan se-
nator Konopka.

Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Przewodniczący, mam dwa krótkie pytania. 
Mówił pan o darowiznach z funduszu komisji kra-
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(senator M. Konopka) (Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Oczywiście, ro-
zumiem, trzeba przeanalizować tę sytuację.)

Panie Marszałku, my to odnosimy do tajemnicy 
zawodowej, więc musimy to sprawdzić, chodzi o to 
przekazanie. My nie wszystkimi informacjami dys-
ponujemy, ale myślę, że częściowo są one dostępne 
w rejestrach.

Pytanie pana senatora dotyczyło tego, jakie 
zmiany wprowadzić w prawie i czego nam potrze-
ba. To, z czym się borykamy jako Komisja Nadzoru 
Finansowego w codziennej działalności operacyjnej, 
to jest kwestia związana ze stosowaniem kodeksu 
postępowania administracyjnego. Wymaganie od ko-
misji stosowania k.p.a. w pełnym zakresie wprost, 
zwłaszcza w postępowaniach, w których mamy do 
czynienia z zagrożeniem sytuacji finansowej, powo-
duje, że my tracimy czas. Decyzje, które można by 
było podjąć już dawno czy jakiś czas temu, nie są 
podejmowane, bo strony i podmioty biorące udział 
w postępowaniu na prawach strony nadużywają tego 
prawa po to, żeby praktycznie sparaliżować postępo-
wanie i prace komisji. Taka jest prawda.

To się dzieje nie tylko w tym przypadku, w przy-
padku grupy podmiotów, o której rozmawiamy, bo 
takie zjawisko obserwujemy również na rynku kapi-
tałowym. Ja wychodziłbym tu raczej z sektora banko-
wego, ze strony nadzoru bankowego. Kiedyś w prawie 
bankowym był zapis o tym, że przepisy k.p.a. stosuje 
się odpowiednio, co pozwalało na pewną elastycz-
ność. Niestety w 2006 r. ówczesny projektodawca 
i ustawodawca wpisał do ustawy, że k.p.a. stosuje 
się wprost, co oznacza, że my w każdym przypadku 
musimy to tak stosować, a jeszcze w odniesieniu do 
niektórych rynków dołożył nam obowiązek, postano-
wił, że na przykład przeprowadzenie rozprawy admi-
nistracyjnej jest obowiązkowe. W wielu przypadkach 
to wydłuża czas reakcji, wydłuża czas upływający 
między naruszeniem prawa a zastosowaniem sankcji. 
Jest to wielokrotnie podnoszone również przez uczest-
ników rynku i przez nich krytykowane, zwracają oni 
uwagę na to, że komisja działa za wolno. Jeżeli więc 
o tym rozmawiamy, to powiem, że jest to jeden istotny 
element, który ma wpływ na naszą działalność.

Drugi element wiąże się z koncepcją wydawania 
rekomendacji. Jak państwo wiecie, od 2004 r. naj-
pierw Komisja Nadzoru Bankowego, a teraz Komisja 
Nadzoru Finansowego ma prawo wydawania reko-
mendacji dla rynku bankowego, a od 2013 r., po no-
welizacji ustawy o SKOK możemy wydawać reko-
mendacje również dla systemu SKOK. Tymczasem 
istotne jest to, żeby objęło to również inne rynki, 
na przykład ubezpieczeniowy. Wiemy, że w najbliż-
szym czasie pod obrady parlamentu wejdzie projekt 
dotyczący ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
– tam również przewidziane jest takie uprawnienie 
dla komisji. Jeżeli mogę do kogokolwiek o cokolwiek 

to jest zbieżność nazwisk, czy to jest rodzina, czy 
nie rodzina…

(Głos z sali: Wspólnota…)
No nie wiem… Jest w dwóch zarządach, w dzie-

więciu radach nadzorczych…. To chyba były pytania 
i sprostowania we własnej sprawie. Czy to nie jest 
konflikt interesów? To byłaby taka konkluzja…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Bogdan Pęk po raz kolejny.
(Senator Robert Mamątow: Bardzo płytka, bardzo 

płytka.)
(Głos z sali: Ale jest.)
(Senator Robert Mamątow: Bardzo płytka.)
Panowie Senatorowie, proszę po kolei.
Bardzo proszę, pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Przewodniczący, ponieważ zmiana ustawy 
o SKOK wprowadziła znacznie większe wymogi, 
jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa, zwłaszcza fi-
nansowego, spowodowało to różne perturbacje w tym 
systemie. 

Czy SKOK przyznano jakiekolwiek mechanizmy 
sprzyjające budowaniu przez nie kapitału w celu wy-
pełnienia nałożonych wymogów? Czy w ogóle o tym 
pomyślano? Czy w myśl tej nowej ustawy nie zostało 
to tylko tak skonstruowane, żeby doprowadzić do 
utraty płynności finansowej, czy osłabienia ich pod-
miotowości finansowej? 

Zadaję to pytanie dlatego, że… Jeżeli nie, to odno-
szę wrażenie, że to była próba wymuszenia upadłości 
albo przejęcia tego układu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Gorczyca, tak?
(Senator Stanisław Gorczyca: Dziękuję.)
A to może w następnej turze. Dobrze? Bo zgłasza 

się jeszcze pan senator Wojciechowski.
(Senator Stanisław Gorczyca: Tak, dobrze. 

Dziękuję.)
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Nie wypada odmawiać marszałkowi Senatu, ale 
musimy to dokładnie sprawdzić.
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(przewodniczący A. Jakubiak) ny, bo pozwolono na tworzenie dużych podmiotów 
gospodarczych bez kapitału. Zdolność kreowania 
nowych aktywów była odnoszona do wielkości ca-
łych aktywów. Pojawiała się naturalna pokusa, ażeby 
udzielać kredytów w większej kwocie, bo to zwięk-
szało sumę bilansową. A im wyższa suma bilansowa, 
tym więcej… Ale za tym nie szło nigdy żadne ocze-
kiwanie dotyczące funduszy własnych. Wystarczy 
złotówka… Czy to było tak dawno? Ileż kapitału, 
mając miliardy w depozytach, biorąc po jednej zło-
tówce od klienta, można zbudować, nawet jeśli się ma 
dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy członków? To jest 
problem rzeczywisty, o którym… Obecna sytuacja 
SKOK byłaby zupełnie inna, gdyby przyjęto jakie-
kolwiek rozwiązania dotyczące budowy przez nie 
kapitału. Ale tego nie zrobiono.

Skoro pan mnie pytał, czy SKOK wrzucono od 
razu na głęboką wodę, to ja też panu odpowiadam, 
że jest grupa SKOK, która nie wpadła w żadne turbu-
lencje dlatego, że ukazało się rozporządzenie, która 
nie sprzedawała ASK swoich kredytów w zamian za 
skrypty dłużne. Są wreszcie takie podmioty, które 
nie musiały wydzielać swojej działalności do odręb-
nej spółki i w związku z tym obejmować udziałów, 
przepuszczać to przez wynik, żeby ten wynik, powie-
działbym, przełożył się na kapitał. Proszę mi powie-
dzieć, ile realnie w związku z takim ruchem przybyło. 
Idźmy dalej. Ileż tego kapitału przybyło dzięki temu, 
że ktoś miał taki a nie inny znak firmowy, wycenił 
go na sto kilkadziesiąt milionów złotych – przy czym 
jeszcze okazało się, że to nie jest 150 milionów, tylko 
może 190 milionów, a może nawet i 250 milionów – 
i to znowu przeszło przez wynik, znowu wpłynęło 
na kapitały. Proszę mi odpowiedzieć, ile tam było 
rzeczywistego…

(Senator Bogdan Pęk: Ale to nie ja panu mam 
odpowiedzieć, tylko pan mnie.)

Ale to ja panu odpowiadam. Tam nie było złotówki 
w postaci gotówki. Te 150 milionów to jest zabieg 
czysto rachunkowy, 20 milionów za wniesione apor-
tem ruchomości, nieruchomości to jest zabieg czysto 
księgowy, za wniesienie zorganizowanej części przed-
siębiorstwa poprzez całą sieć sprzedaży, za której 
usługi trzeba płacić na bieżąco, to jest zabieg czysto 
księgowy. Nie było wpłaty kapitału gotówkowego. 
I to właśnie jest dzisiaj problem SKOK.

(Senator Bogdan Pęk: Ale przecież banki robią 
to samo.)

Panie Senatorze, jeżeli o to chodzi, to mogę panu 
powiedzieć, że na skutek tego, że my mamy nadzór 
taki, jaki mamy, zarówno nad bankami komercyj-
nymi, jak i nad bankami niespółdzielczymi… Jak 
pan popatrzy, Panie Senatorze, jaka tam jest różnica 
pomiędzy Core Tier 1, pomiędzy współczynnikiem 
wypłacalności… To jest to jeden punkt procentowy, 
tu jest prawie 14%, a tam jest prawie 15%. Dlaczego? 

a priori apelować… Bardzo by nam zależało na tym, 
żebyście państwo poparli tego typu rozwiązanie, 
tego typu instytucję. Dlaczego? Dlatego, że jest to 
tak zwany miękki nadzór. My w tych rekomenda-
cjach wielokrotnie tłumaczymy bankom, podmiotom 
nadzorowanym, jakie zachowania z punktu widzenia 
nadzorcy działającego na podstawie ustawy są pożą-
dane, jakie działania z naszego punktu widzenia ogra-
niczają ryzyko, a nie to ryzyko zwiększają. Myślę, 
że gdybyśmy mogli wydawać takie rekomendacje 
SKOK w 2008 r. czy w 2009 r., to prawdopodobnie 
uniknęlibyśmy tej sytuacji, którą mamy w roku 2013 
i 2014. Jest to środek oddziaływania miękkiego, za 
tym nie idą sankcje nadzorcze, ale podmioty wiedzą 
o tym, że to, czy stosują rekomendacje, jest brane 
pod uwagę przy ocenie nadzorczej, co ma dla nich 
istotne znaczenie.

Pytanie pana senatora Konopki: czy to, że w tej 
radzie jest wiele osób… Czy nie ma tu konfliktu in-
teresów? Myślę, że to nie służy… Moc tych zarzutów 
zwiększa się dlatego, że określona, wąska, policzalna 
grupa osób, która ten system kontroluje… A kiedy 
jest się prezesem SKOK Holding, to wtedy chodzi 
o to, żeby fundusze były jak najwyższe i w związku 
z tym… w jeszcze innych podmiotach.

Pan senator Pęk pytał o… Czy pan senator mógłby 
powtórzyć swoje pytanie? Bo nie mogę się odczytać.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Co jest kolejnym 
dowodem słabnącej jednak kondycji.)

(Senator Bogdan Pęk: Chodzi o to, czy w związku 
z wejściem w życie tej restrykcyjnej ustawy, która 
podniosła progi ostrożnościowe, przyznano jakiekol-
wiek ułatwienia itd.)

Rozumiem, Panie Senatorze. Powiem w ten spo-
sób: już parę lat funkcjonuję na tym rynku jako 
nadzorca, urzędnik publiczny i prawnik. Nie znam 
drugiej takiej ustawy, która miałaby tak długie va-
catio legis. Jeżeli popatrzy pan na czas, jaki upłynął 
pomiędzy uchwaleniem ustawy przez parlament a jej 
wejściem w życie, to… Ile to było lat? Trzy. Na do-
datek –wracam do tego, o czym mówiłem – bardzo 
często podnosi się argument, że minister finansów 
w drodze rozporządzenia nałoży jakieś ogromne cię-
żary… Mogę powiedzieć, że badaliśmy tę sprawę. 
Obowiązki związane z oceną jakości aktywów są 
zbieżne z rekomendacjami i wytycznymi Światowej 
Rady Unii Kredytowej. Nie jest to jakaś, powiedział-
bym, wielka filozofia.

Nie jest tak też, Panie Senatorze, że kredyt, który 
jest nieobsługiwany przez dwanaście i więcej miesię-
cy… Czy on jest dobry? To jest takie proste ABC. Czy 
dwanaście miesięcy nieobsługiwany… Problemem, 
który kasy… Powtarzam: na samym początku ojcowie 
założyciele popełnili pewien błąd, grzech pierworod-
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(przewodniczący A. Jakubiak) Chciałbym dopytać o kierunek rozwoju, bo o ile 
wiem, jeżeli jakiś podmiot, czy spółdzielczy, czy 
inny, ma 5 milionów euro kapitału, może działać sa-
modzielnie w sektorze bankowym. Czy wpływają 
takie wnioski o samodzielność, o założenie konta 
w Narodowym Banku Polskim i jak one są traktowa-
ne? Pana zastępca na tej sali potwierdził, że w takim 
wypadku jedzie nadzór bankowy, robi kontrolę, naka-
zuje wpisać odpowiednią ilość kredytów w rezerwy, 
żeby ten podmiot miał poniżej 5 milionów…

(Senator Bogdan Pęk: I już nie ma…)
…wycofuje wniosek, wtedy jest przepisywanie 

od nowa i ten podmiot dalej działa. Czy identyczne 
działania podejmuje KNF w stosunku do SKOK? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze 

zadać pytanie? Nie widzę chętnych. Tak że wszystko 
wskazuje na to, Panie Przewodniczący, że to było 
ostatnie pytanie, ale nie gwarantuję tego niestety. A, 
jest senator Pęk jeszcze.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

A ja twardo tu stoję, Panie Marszałku, bo ostatni 
raz, jak pan przerwał, to już nie mogłem wrócić na 
salę…

(Wesołość na sali)
…pojechałem na Wołoską.
Więc jeśli chodzi o pytanie pana senatora 

Wojciechowskiego, to ja nie powiedziałem, że SKOK 
mają być małe, Panie Senatorze.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Powiedział 
pan.)

Ja powiedziałem tylko tyle, że w mniejszej 
SKOK, w małej SKOK ta więź jest realna, a w du-
żej SKOK tej więzi praktycznie nie ma, ona jest 
iluzoryczna i ma charakter czysto formalny. 
Proszę jeszcze raz wrócić do tego, co ja mówiłem. 
No, jak można sobie wyobrazić więź w SKOK, 
która posiada placówki rozsiane po całym kraju, 
ma sto kilkadziesiąt oddziałów, dziewięćset tysię-
cy członków i jeden przedstawiciel przypada na 
ponad trzydzieści siedem tysięcy członków? To 
o jakiej więzi my tu możemy mówić? Jeżeli mamy 
wrócić do korzeni, to trzeba wrócić do pomysłu, 
jaki był… Przecież ja wtedy już byłem… Pomysł 
na SKOK, wtedy, kiedy on się rodził, wywodził 
się z kas zapomogowo-pożyczkowych, czyli kas 
małych. Z mojego punktu widzenia istotne jest, 
ażeby SKOK były efektywne, a nade wszystko 

Bo te 14% to jest gotówka. Myśmy zawsze pilnowali 
tego, ażeby wpłata na kapitał miała charakter gotów-
ki. U nas nie ma hybryd jak gdziekolwiek indziej. 
Jeżeli zatrzymuje się zysk, to się zatrzymuje zysk 
gotówkowy.

Mówi pan, że banki robią tak samo. Proszę bardzo, 
UniCredit we Włoszech…

(Głos z sali: Wydmuszka.)
Nie, nie wydmuszka. Chodzi o taką samą operację, 

proszę pana, którą robią niektóre SKOK, związaną ze 
znakami – chodzi o goodwill. Za rządów… Powiem 
inaczej. W latach 2004–2006 UniCredit, przejmując 
poszczególne, kolejne banki, wpisywał sobie w księgi 
goodwill, to wszystko, powiedziałbym, przeprowa-
dzał przez wynik, i to wpływało na kapitał. Wie pan, 
dlaczego w ostatnich dwóch latach UniCredit miał 
takie straty? No bo wszystkie te papierowe operacje 
trzeba było urealnić, trzeba było z tych zysków zrobić 
stratę. Dzisiaj jest to samo, taki sam problem mamy 
w SKOK…. Te, które wpłacają, te, które posiadają 
realnie zebrane kapitały w postaci gotówki, nie mają 
problemów. Chodzi nam o to, żeby pieniądze na ka-
pitał były rzeczywiste, a nie sztuczne i wirtualne.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeszcze bodajże pan senator Wojciechowski pod-

nosił rękę, tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, już nie!)
No, ale co nie?
(Wesołość na sali)
Pan senator był inicjatorem, w związku z tym musi 

ponosić koszty, również czasowe.
(Senator Bogdan Pęk: Jak on się do czegoś do-

tknie, to nie wiadomo, co będzie.)
Pan senator Wojciechowski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący, pan określił, że SKOK mają być – 
wymienił pan kilka przymiotników, chodzi mi o ten 
ostatni – „małe”. Panie Przewodniczący, kapitał spół-
dzielczy, zarówno SKOK, jak i banków spółdziel-
czych, to kapitał polski, w przeciwieństwie do reszty 
sektora bankowego.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Tak, w Luk-
semburgu!)

Panie Przewodniczący…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panowie 

Senatorowie!)
(Senator Bogdan Pęk: Żebyś łapy na nim nie po-

łożył…)
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(przewodniczący A. Jakubiak) to wprost powiem, żeby nie mówić kolokwialnie: 
roztrwonił. To nie jest w porządku. Ja i cały urząd 
jesteśmy od tego, żeby takie sytuacje zdarzały się 
jak najrzadziej.

Czy banki spółdzielcze chcą być samodzielne? 
No, pewnie są takie, które by tego chciały – niektó-
rzy niejako czują, że już są dorośli. Ale takich sytu-
acji nie ma, z wyjątkiem jednego banku spółdziel-
czego w Krakowie, który jest samodzielny. Co zaś 
się tyczy wszystkich pozostałych, to w odniesieniu 
do nich obowiązuje ustawa o bankach spółdzielczych 
i bankach zrzeszających, która nakazuje: trzeba być 
zrzeszonym. I tutaj opinia pana przewodniczącego 
Kwaśniaka, który rzekomo, jak pan mówi, ma wysy-
łać, bym powiedział, inspekcje specjalnie po to, żeby 
gdzieś tam dotworzono rezerwy i wtedy fundusze 
spadną… No, to nie wytrzymuje, bym powiedział, 
konfrontacji z realiami.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie było ta-
kiej…)

Wczoraj pan przewodniczący Kwaśniak otrzymał 
medal świętego...

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Medal księdza 
Wawrzyniaka, ale jeszcze nie „świętego”.)

Tak, otrzymał medal księdza Wawrzyniaka – jesz-
cze nie „świętego” – za kilkunastoletnią co najmniej 
współpracę z bankami spółdzielczymi. Czyli jeśli on 
byłby taki zły… A tak się składa, że pan przewod-
niczący Kwaśniak nadzoruje sektor spółdzielczy od 
1992 r., więc gdyby on był taki zły, jak to wynikało 
z wypowiedzi pana senatora, to pewnie sektor tych 
jego zasług by nie widział…

(Rozmowy na sali)
A jest on również laureatem „złotego Stefczyka”. 

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, Panie 

Przewodniczący. Są jeszcze chętni…)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja nie otrzyma-

łem odpowiedzi na pytanie, które zadałem.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: A konkretnie?)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi o pro-

cedury. Czy one też były…)
Jeśli chodzi o procedury, to nie ma…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie powiedział 

pan nic na ten temat.)
Ale już odpowiadam, Panie Senatorze. 

Przepraszam.
Jeśli chodzi o procedury, to nie ma żadnych…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Pęk: Były czy nie?)
Procedury odnoszące się do składania wniosków, 

bo banki chcą być samodzielne?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, nie, nie.)
Nie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi gene-

ralnie o…)

bezpieczne. Ich rozmiary mają tu mniejsze znacze-
nie. Ale zwracam uwagę, że problemy większości 
SKOK wynikają z tego, że tam nie ma mowy o ja-
kiejkolwiek więzi, Panie Senatorze, bo nie może 
być mowy z uwagi na ich rozmiary, ta więź jest 
czysto fikcyjna, czysto.

Powiedział pan też, że ten kapitał to jest kapitał 
polski. Ja tego nie kwestionuję, obywatele są polscy… 
Ale ja znam takie podmioty na rynku finansowym, 
które funkcjonują i również są podmiotami polskimi 
ex definitione, banki spółdzielcze chociażby, o które 
pan także pytał. Przecież to jest kapitał czysto pol-
ski. To jest kapitał czysto polski. I członkowie banku 
spółdzielczego, ludzie, którzy zakładali te banki sto 
pięćdziesiąt lat temu…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja to przecież 
powiedziałem.)

Ale to jest kapitał polski. Ja uważam tak: nie 
dzielę podmiotów według tego, czy jest to kapitał 
polski, czy jest to kapitał zagraniczny – mówię 
to, żeby była całkowita jasność, jeśli o to chodzi. 
Dla mnie jest ważne, czy podmiot, który nadzo-
ruję, ma dostateczną ilość kapitału. Co z tego, że 
jakiś podmiot formalnie jest, można powiedzieć, 
kontrolowany przez Polskę, skoro on jest na gra-
nicy wypłacalności albo jest już bankrutem? Co 
mi z tego? Ja, mówiąc szczerze, ze względu na 
realizację zadań wolę mieć inwestora, który ma 
środki i jest w stanie nimi pokryć środki, które do 
instytucji finansowej przynoszą Polacy, obywatele 
polscy, klienci – bo to są naprawdę ci istotni tu 
Polacy. Dla mnie istotniejsze jest to, żeby każdy 
Polak, który przychodzi od instytucji finansowej, 
takiej jaką jest bank czy spółdzielcza kasa oszczęd-
nościowo-kredytowa, otrzymał z powrotem środki, 
które tam włożył, wraz z umówionym oprocento-
waniem w terminie. Mnie to właśnie interesuje. 
Mnie nie interesuje, czy ten inwestor jest z Azji, 
z Europy, z Ameryki. Mnie to nie interesuje. Dla 
mnie jest istotne to, czy Polak, który tam przy-
chodzi i który prowadzi operacje, ma zapewnione 
bezpieczeństwo. Ja od tego właśnie jestem. Nie 
jestem od robienia wielkiej polityki, ja jestem tylko 
od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo finansowe 
ludziom. Bo nie ma gorszej historii niż to, że ktoś 
traci swoje oszczędności – a miał co do nich różne 
plany – tylko dlatego, że ktoś inny miał takie czy 
inne, różne pomysły na biznes. Co z tego wynika? 
Wyobraźmy sobie, co powiedzieliby ludzie… Albo 
więcej: co mają powiedzieć te osoby, które powie-
rzyły takiej instytucji więcej, niż wynosi kwota 
gwarantowana? Przecież to są ich pieniądze, nie-
którzy z nich może bardzo ciężko na to pracowali, 
a tu nagle ktoś te pieniądze sprzeniewierzył – tak 
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(przewodniczący A. Jakubiak) Senator Bogdan Pęk:

To nie my wymyśliliśmy, więc trochę pokory…
Czy zechce pan zaszczycić swoją obecnością 

w dalszej części posiedzenia, kiedy będzie debata 
i próba odpowiedzi na pańskie niezwykle obszerne… 
A może pan sobie pójdzie, a my będziemy gadać sobie 
a muzom?

(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale co to za…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, proszę tutaj nie insynuować ta-
kich…

(Senator Bogdan Pęk: Pytam grzecznie…)
(Senator Stanisław Jurcewicz: A co to ma do rzeczy?)
To jest pana pytanie? Rozumiem.
To pan senator Jan Maria Jackowski. Rozumiem, 

że pan senator słyszał wszystkie poprzednie pytania 
i nie powtórzy…

(Wesołość na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:

Pragnę pana marszałka uspokoić: przysłuchiwa-
łem się tej debacie za pomocą mediów, to znaczy po-
przez monitory… Nie sądzę, żeby pytanie, które chcę 
zadać, ktokolwiek już zadał. Panie Przewodniczący, 
pan ma obowiązek składania oświadczenia lustra-
cyjnego. Złożył pan takie oświadczenie, ale nie ma 
obowiązku ujawnienia go. 

Czy zechciałby pan Wysokiej Izbie ujawnić, co pan 
napisał w tym oświadczeniu lustracyjnym? Dziękuję.

(Senator Andrzej Owczarek: To nie na temat.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, to się akurat nijak ma do tego 
punktu obrad.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jak to nijak?)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jakaś słod-

ka zemsta czy co?)
W związku z tym uchylam to pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Przepraszam bardzo, jesteśmy Senatem. Urzędnik 
państwowy ma obowiązek odpowiadać na pytania 
senatorów. Jeżeli pan marszałek uważa, że takiego 
obowiązku nie ma, no to gratuluję.

(Poruszenie na sali)
Zadałem konkretne pytanie. Szukałem w interne-

cie przez trzy godziny… Nie ma tego oświadczenia. 
Rozumiem, że ustawowo nie musi być ujawniane. 
Mam prawo o to zapytać i proszę nie dyskutować na 
ten temat.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę włączyć 
mikrofon.)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi o po-
dejście takie, jakie jest w przypadku banków. Czy 
identyczne jest w przypadku SKOK? Dziękuję.)

Panie Senatorze, tu jest ten sam model nadzor-
czy. Ten sam model nadzorczy, jaki dotyczy banków 
spółdzielczych – powtarzam, żeby pana całkowicie 
uspokoić. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przyjęliśmy 
rozwiązanie takie, że mając strukturę merytoryczną 
– czyli podzieloną na departamenty – to, co doty-
czy SKOK, bym powiedział, dodajemy do banków. 
Procedury muszą być te same. Siedzi tutaj na sali 
pan dyrektor Twardowski, dyrektor Departamentu 
Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Mamy 
Departament Licencji Bankowych, Instytucji 
Płatniczych i – i tu jest ten dodatek – Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Zapewniam 
pana, że procedury są takie same. To, co może być 
różne… To jest już kwestia zapisów ustawowych. 
Trochę inaczej jest to określone w ustawie – Prawo 
bankowe i ustawie o bankach spółdzielczych i ban-
kach zrzeszających, a trochę inaczej jest to określone 
w ustawie o SKOK. Zapewniam pana, że jeśli chodzi 
o warsztat, to inspekcje są wykonywane według tego 
samego modelu i przez ten sam departament, który 
nadzoruje banki. Żeby pana uspokoić całkowicie, 
powiem, że według tych samych procedur i z takim 
samym rygoryzmem – tak bym to nazwał – sprawu-
jemy nadzór nad bankami co nad SKOK. Być może 
jest to zjawisko czy sytuacja kompletnie nowa dla 
sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo kredy-
towych, bo przedtem były one nadzorowane przez 
Kasę Krajową, która jednocześnie była częścią tego 
systemu. Dzisiaj jest to nadzór zewnętrzny, państwo-
wy. I on jest jednaki dla wszystkich.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Senator Pęk i senator Jackowski.
(Senator Bogdan Pęk: Ja mam ostatnie pytanie.)
Nie wierzę, Panie Senatorze.
(Wesołość na sali)
Ostatnie pytanie w tej serii dzisiaj.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Tam kartki roz-

dają!)
(Wesołość na sali)
Państwo Senatorowie, proszę o spokój.
(Senator Bogdan Pęk: Panie Marszałku, kto pyta, 

nie błądzi.)
Rozumiem, że trochę długo to trwa…
Proszę.
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Dziesięć. Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: W sumie pięt-

naście.)
W sumie piętnaście, bo pewnie jeszcze raz będę 

zabierał głos. Postaram się dość szybko odnieść do 
bardzo długiego wystąpienia. Gratuluję formy panu 
przewodniczącemu. Zresztą, szczerze mówiąc, bar-
dzo się cieszę, że widzę wszystkich panów w dobrym 
zdrowiu. Z całą pewnością to, co wydarzyło się w sto-
sunku do pana wiceprzewodniczącego zasługuje na 
jak najsurowszą naganę, bo to jest rzecz niesłychana. 
Tak że proszę przyjąć wyrazy współczucia z powodu 
tej przykrej napaści, której pan doznał.

Ja przez dwadzieścia lat pełniłem funkcję szefa or-
ganu nadzoru z mocy ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, ale nie przydarzyło 
mi się coś takiego. Miałem inne niedogodności, więc 
rozumiem, na czym polega kłopot nadzorowania. To 
nie jest łatwe zadanie. W okresie tych dwudziestu lat 
sam przecież wprowadziłem zarządy komisaryczne 
w czterdziestu czterech kasach. W tym w kilku z tych 
kas, których nazwy bardzo często tu padały, zarządy 
komisaryczne wprowadzałem kilkakrotnie. Można 
powiedzieć, że to są te kwestie, którymi zajmowa-
łem się, wykonując funkcję powierzoną mi z mocy 
ustawy i z wyboru spółdzielców przez dwadzieścia 
lat, ale nie chciałbym, odnosząc się do tej debaty, 
przenosić jej na poziom polityczny – próbowałem 
przenieść ją na poziom ekspercki. Chciałem, żebyśmy 
rozmawiali o tym na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, aby obecny tutaj i wysłu-
chujący tego wszystkiego pan prezes Kasy Krajowej 
reprezentujący przecież właścicieli spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych, z mocy ustawy 
reprezentujący spółdzielcze kasy i interesy członków 
tych spółdzielczych kas, mógł zabrać głos i odnieść 
się do tych wypowiedzi. Tak się nie stało, jak rozu-
miem, z woli większości politycznej, która chciała 
uczynić z tego wydarzenie polityczne. Bo przecież 
dyskusja ta nie służyła poprawie sytuacji spółdziel-
czych kas; ona wielokrotnie prowadziła do naruszania 
wizerunku spółdzielczych kas, dobrego imienia osób, 
które są z nimi związane bądź były związane z nimi 
w przeszłości. Rozumiem interesy, które za tym stoją, 
rozumiem powody, dla których dzieje się to właśnie 
teraz, ale…

Jeśli chodzi o pytania dotyczące konfliktu intere-
sów i skierowane w gruncie rzeczy do mnie, to muszę 
powiedzieć, że moje wypowiedzi… Zachęcił mnie do 
zabrania głosu pan senator Rocki, kiedy złożył kontr-
wniosek do mojego wniosku o przełożenie tej debaty, 
aby można było merytorycznie odnieść się do tych 
wszystkich podniesionych… Pan senator Rocki repre-
zentuje przecież władze bezpośredniego konkurenta 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
bo zasiada w Radzie Nadzorczej Banku Millennium 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Panie Senatorze, ja traktuję to pytanie jako nie-
co obraźliwe, ale odpowiem panu. Ja składałem to 
oświadczenie kilkukrotnie. Po pierwsze, jako czło-
nek zarządu Narodowego Banku Polskiego musiałem 
takie oświadczenie złożyć i złożyłem je właściwym 
władzom. I nigdy nikt nie stwierdził, że jestem kłam-
cą lustracyjnym. To po pierwsze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie twierdzę, że 
jest pan kłamcą.)

Chwileczkę… Drugi raz składałem je jako radca 
prawny. I też nigdy nikt nie podniósł, że jestem kłam-
cą lustracyjnym. Trzeci raz składałem je, kiedy byłem 
powoływany na funkcję zastępcy prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy. I też nigdy nikt nie stwierdził, że 
byłem kłamcą lustracyjnym. Gdybym był kłamcą lustra-
cyjnym albo zeznał nieprawdę, nie mógłbym pełnić tego 
stanowiska. Bardzo jest mi przykro, że po tylu latach 
mojej służby państwowej pan na tej sali pozwala sobie 
na tego typu insynuacje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Andrzej Owczarek: Taka kultura osobista…)
(Głos z sali: Wstyd, wstyd…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo, to było ostatnie pytanie.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za wy-

trwałość. (Oklaski)
Informuję ponadto, że pan przewodniczący zo-

bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez panów senatorów Grzegorza 
Biereckiego, Andrzeja Owczarka, Macieja Klimę 
i pana marszałka Borusewicza – oczywiście po roz-
ważeniu formalnych okoliczności, które dotyczą moż-
liwości udzielenia odpowiedzi.

Otwieram, Szanowni Państwo Senatorowie, długo 
oczekiwaną dyskusję.

Jako pierwszy głos zabierze pan senator Grzegorz 
Bierecki, a potem senatorowie: Łukasz Abgarowicz, 
Andrzej Owczarek i Bogdan Pęk. Jak na razie…

(Senator Jan Maria Jackowski: I Jan Maria 
Jackowski.)

I Jan Maria Jackowski.
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Żałuję bardzo, że mam tylko piętnaście minut…
(Senator Andrzej Owczarek: Dziesięć.)



94

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

(senator G. Bierecki) jest związane ze SKOK, to muszę panu powiedzieć, 
że ostatnio leciałem samolotem, więc proszę wpisać 
Polskie Linie Lotnicze do tego raportu. To tyle, je-
żeli chodzi o rzetelność tego raportu i sposób jego 
powstania.

Ale to pokazuje też coś innego, to pokazuje sposób 
komunikowania się z podmiotami nadzorowanymi. 
Ja tutaj ze zdumieniem… Wiele razy z racji mojej 
funkcji w Światowej Radzie Związków Kredytowych 
– pan też ją przywoływał, ja się do tego odniosę, je-
stem przewodniczącym Światowej Rady Związków 
Kredytowych, pełnię tę funkcję z wyboru przedstawi-
cieli reprezentujących sto jeden krajów świata – spo-
tykałem się z szefami nadzorów w różnych krajach. 
I muszę panu powiedzieć, że tam nie obowiązują takie 
standardy jak te, które pan tutaj dziś zaprezentował. 
Każdy nadzorca prosiłby przecież, sam prosiłby Senat 
o to, żeby taką dyskusję albo utajnić, albo przeprowa-
dzić w taki sposób, aby nie wywołała ona niepokoju 
wśród klientów, w tym przypadku członków podmiotu 
nadzorowanego. Podczas pańskiej wypowiedzi śle-
dziłem internet, widziałem, jak szybko jest to podej-
mowane. Czy pan naprawdę chciał wywołać run na 
kasę? Czy pan chce doprowadzić do przyspieszenia 
procesu upadłości spółdzielczych kas? Czy pan chce go 
wywołać? No, takie działania nie mieszczą się w stan-
dardach funkcjonowania nadzoru. Myślę, że wszy-
scy to zobaczyli, nie tylko spółdzielcze kasy, ale tak 
naprawdę wszystkie podmioty, które pan nadzoruje. 
Myślę, że jeśli wszyscy usłyszeli to, co pan powiedział, 
to wielkie przerażenie zapanowało w tej chwili wśród 
podmiotów nadzorowanych na rynku. Otóż pan po-
wiedział, że panu przeszkadzają procedury z kodeksu 
postępowania administracyjnego. Pan powiedział, że 
pan wini podmiot nadzorowany za to, że korzysta ze 
swoich zgodnych z ustawą uprawnień do występowa-
nia w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli winą 
jest to, że ktoś śmie podważać pańskie decyzje, jeżeli 
pan za to wini podmioty, to muszę panu powiedzieć, 
że poważnie obawiam się o pańskie kwalifikacje do 
wykonywania tej funkcji. To nie jest… Ten sposób 
funkcjonowania dyskwalifikuje pana jako niezależnego 
urzędnika, który wykonuje obowiązki dla państwa pol-
skiego, nie dla jakiejś grupy politycznej, nie dla jakiejś 
grupy finansowej. To jest rzecz niesłychana. Proszę nie 
czynić zarzutów nadzorowanym podmiotom z tego 
powodu, że korzystają z przysługujących im zgodnie 
z prawem uprawnień.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
minęło już dziesięć minut.)

Jeszcze chwileczkę.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: To już pracuje 

pan na następne pięć minut.)
Proszę mi pozwolić tylko przedstawić konkluzję.
Cała ta historyjka z tym raportem, który – ja to ro-

zumiem – zaniepokoił senatorów i stał się przyczyną 

Spółka Akcyjna, co właśnie sprawdziłem na stro-
nach internetowych. Skoro więc pan senator Rocki 
mógł złożyć wniosek, aby nie przekładać tej debaty, 
i w związku z tym byliśmy świadkami tego, co się 
tutaj odbywało, to ja mam jak najwięcej uprawnień… 
mam prawo do tego, żeby także wystąpić. Myślę, że 
w tej sprawie, Panie Senatorze, jesteśmy zgodni.

Teraz muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdu-
miony sposobem funkcjonowania nadzoru nad ryn-
kiem finansowym. To, w jaki sposób powstał ten 
raport, który jest niejako praprzyczyną tej debaty. 
Pan przewodniczący bardzo sprytnie na pytanie jed-
nego z senatorów, czy Kasa Krajowa miała możliwość 
odnieść się do raportu, odpowiedział, że przecież 
dzisiaj go właśnie opowiada. No nie, chodzi o ten ra-
port – a dotychczas w odniesieniu do żadnych innych 
podmiotów nadzorowanych takie coś się nie pojawiło 
– który został opublikowany i który zawiera tak wiele 
błędów i przeinaczeń; ja mam je tutaj pozaznaczane. 
Gdybyśmy to sobie wszyscy zaczęli oglądać, to wy-
glądałoby to inaczej.

Ale skoro mówimy o rzetelnym nadzorze i prawi-
dłowych relacjach z podmiotami nadzorowanymi, to 
trzeba powiedzieć, że pan przed publikacją takiego 
raportu powinien zwrócić się o opinię do podmiotu 
nadzorowanego po to, żeby choćby sprostować te 
proste błędy. Dwukrotnie prosiłem pana o sprosto-
wanie tych nieprawdziwych informacji, a pan mi 
odpowiedział, że korzysta z publicznie dostępnych 
danych z Krajowego Rejestru Sądowego. No więc 
ja, słuchając pańskich wypowiedzi, wszedłem do 
internetu, wyświetliłem na stronach Ministerstwa 
Sprawiedliwości nazwy tych spółek, a jak kliknąłem 
w nie, to pojawiła się informacja, którą panu przyto-
czę, bo przecież to ważne. Po kliknięciu pojawia się 
komunikat: podmiot został wykreślony z rejestru. 
Przecież przed chwilą to robiłem, sprawdziłem te 
dane, które pan opublikował. Czy on został wykreślo-
ny z rejestru przed chwilą? Jakich pan ma ludzi, kto 
robił ten raport i po co robił, nie sprawdzając tych da-
nych? Zamieszczenie w tabelce dwudziestu podmio-
tów, które nie istnieją, po to, żeby wywołać u opinii 
publicznej wrażenie, że ten system jest nieprzejrzysty, 
nieklarowny, zamieszczenie w tym raporcie ośmiu 
podmiotów, które zupełnie nie są związane z działal-
nością spółdzielczych kas… Ja państwu powiem, jaki 
na przykład podmiot jest tutaj zamieszczony: funda-
cja Polski Instytut Katolicki Sursum Corda. A jaki jest 
związek tej organizacji z system spółdzielczych kas? 
Ja panu powiem: ja jestem jednym z fundatorów tej 
fundacji, razem z dwoma arcybiskupami, i włożyłem 
do tej fundacji 100 tysięcy zł moich własnych, pry-
watnych pieniędzy. I taki jest związek tej organizacji 
ze SKOK. Jeśli wszystko, co jest ze mną związane, 
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(senator G. Bierecki) Jednym z istotnych elementów była idea SKOK, 
tak samo jak idea Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Pamiętamy, wspomniane zresztą dzisiaj 
przez pana przewodniczącego, kasy zapomogowo-
-pożyczkowe, które były opanowane przez wcześniej-
sze związki, PZPR… To uzależniało. Myśmy chcieli 
tworzyć pewną tkankę porozumienia i zrozumienia 
pomiędzy ludźmi, wzajemnego wspierania się, budo-
wania niezależności, budowania ruchu, który zresztą 
urósł w potęgę na świecie. Mieliśmy dobre wzory. 
Spółdzielczość finansowa to wielka potęga, na przy-
kład Raiffeisen to spółdzielczość. Ja osobiście nie 
byłem w to wszystko zaangażowany, ale cieszyłem 
się, że powstają SKOK; miałem do czynienia z TUW, 
które zaczynały działać w Warszawie. W każdym 
razie było to dla mnie coś dobrego. W latach dwu-
tysięcznych zaczęły krążyć jakieś skargi, pogłoski 
o kategorycznym podporządkowywaniu sobie i przej-
mowaniu, jak to się mówiło, rozmaitych kas przez 
ośrodek gdański pana senatora. Przyznam się, że 
patrzyłem na te rozmowy i te rzeczy z pewnym dy-
stansem, bo przecież wiadomo, że jeżeli powstaje tego 
typu ruch, to on się musi agregować – a w Polsce to 
wszystko łatwo nie idzie – bo same kasy są za słabe. Ja 
sobie wyobrażałem, że być może powstanie jakiś bank 
SKOK, który uzupełni o działalność bankową to, co 
robią kasy. Tak to musi postępować, bo działalność 
polegająca na chwilówkach, na udzielaniu samej drob-
nej pomocy, to nie jest to, co jest potrzebne; trzeba 
budować większe projekty. Następny raz zderzyłem 
się z problemem w latach 2005–2007. Dotyczyło to 
programów mieszkaniowych. Grupa posłów z PiS 
związanych ze SKOK walczyła wtedy, o ile pamię-
tam, głównie o przedłużenie kredytów hipotecznych, 
których SKOK mogłyby udzielać. W gruncie rzeczy 
zrobiła się z tego zadyma polityczna. Ja tak sobie 
myślałem: właściwie dlaczego nie? Cóż jest lepszym 
miejscem niż takie SKOK, żeby oszczędzać sobie na 
budowane mieszkanie, uruchamiać rozmaite progra-
my, dawać kredyty?

Jednak to było jakiś czas temu. Dzisiaj, kiedy na 
to wszystko spoglądamy – i to jest rzeczywistość, 
niezależnie od tego, co myślimy, są to twarde dane 
– to, po pierwsze, widać, że w SKOK nie ma tego, 
co było ważne, tej obywatelskości i więzi, niektóre 
się nieprawdopodobnie rozrosły. Po drugie, chodzi 
o samą akcję SKOK. Kiedy porównamy drobne kre-
dyty z dużymi kredytami powyżej 1 miliona, to okaże 
się, że w SKOK jest większy odsetek dużych kredy-
tów niż w sektorze bankowym. No, w moim prze-
konaniu jest to już głębokie odejście od idei. Jeżeli 
w SKOK duże kredyty stanowią większy odsetek niż 
w sektorze bankowym, gdy zestawić to z odsetkiem 
małych kredytów, to nie jest to dobre. Przechodząc 
dalej, można sobie powiedzieć, że trzeba mieć jed-
nak wiele pretensji do zarządzania. Największa moja 

tej dyskusji, który zawiera tak liczne błędy… Skoro 
odbyła się dyskusja, to chciałbym bardzo prosić pana 
prezesa Kasy Krajowej o to, żeby wszystkim sena-
torom przekazał stanowisko Kasy Krajowej wobec 
tego raportu, a także odniósł się na piśmie do kwestii 
poruszonych w tej debacie, spośród których wiele 
wymaga sprostowania.

Ja jestem przerażony, kiedy pan mówi o tym, że 
ktoś wytworzył sztuczne przychody, bo nie zauwa-
żyłem, żeby ustawa o rachunkowości rozróżniała 
przychody, dzieliła je na jakieś sztuczne i prawdziwe. 
Gdy pan mówi o zawyżonych wycenach, to przecież 
podważa pan wyroki sądowe. Te wszystkie wyceny 
były dokonywane pod kontrolą sądu przez wskaza-
nych biegłych sądowych.

Sposób pańskiego funkcjonowania jako nadzorcy 
wywołuje we mnie najwyższy niepokój i obawy o pra-
widłowość wykonywania nadzoru nad całym sektorem. 
Nie mówię tego po to – ja jeszcze będę zabierał głos, 
za chwileczkę się zapiszę – żeby pana urazić, tylko 
chciałbym, żeby pozwolił pan nadzorowanym podmio-
tom wypowiadać się, żeby pan z nimi współpracował 
i żeby pan nie ganił ich za to, że stosują obowiązujące 
w Polsce prawo. Tyle z mojej strony. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Teraz pan senator Łukasz Maria Abgarowicz. 

Bardzo proszę.

Senator Łukasz Abgarowicz:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Przewodniczący!
Nie będę się odnosił do tego, o czym mówił pan 

senator Bierecki. Chcę tylko powiedzieć, że nawet 
jeżeli były tu rozmaite błędy dotyczące powiązań, 
to jednak większość tych spółek jakoś była w tym 
systemie, jednak jedna z kas upadła i – jak to zostało 
tu powiedziane – spowodowało to wielki rozchód 
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednak jest 
wiele niejasności w obrocie niedobrymi kredytami, 
eksportowanie do Luksemburga to też jest jakaś kre-
atywna działalność, ale nie o tym chciałem mówić.

Chciałbym mówić o czymś zupełnie innym, 
o czymś, co zrozumie wielu spośród państwa, dla-
tego że wywodzimy się w większości z tego samego 
pnia, z „Solidarności” i z tego, co przyszło po 1989 r., 
kiedy wszystkich nas, ludzi z tamtego czasu porusza-
ły marzenia, idea, energia tworzenia nowej Polski 
i budowania społeczeństwa obywatelskiego, wolnych 
Polaków w wolnej Polsce.
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(senator Ł. Abgarowicz) która mówi o transferach o charakterze politycznym. 
Uważam, że to jest sprawa do wyjaśnienia znacznie 
głębszego.

Ja mam nadzieję, że dojdzie do takiej współpracy 
pomiędzy ruchem SKOK a KNF, że rzeczywiście te 
działania naprawcze będą mogły zostać zrealizowane. 
Bardzo bym też chciał, żeby ruch SKOK odbudował 
się w taki sposób, o jakim mówię, to znaczy uspo-
łecznił się, tak żeby ten ruch był nie tylko narzędziem 
finansowym, nie tylko biznesem, ale stał się ruchem 
o charakterze obywatelskim. 

A inne sprawy, moim zdaniem, zasługują właści-
wie na komisję śledczą. Bo są tu sprawy tak zawiłe, 
tak niejasne transfery, tak niejasne powiązania per-
sonalne i polityczne… no, chciałbym wiedzieć, jak to 
naprawdę wygląda. Ja dzisiaj nie wiem, jaki mieć do 
tego stosunek. Ze względu na swoje korzenie mam do 
tego stosunek jak najlepszy, ale jeśli chodzi o to, co 
się dzieje, to nie wiem, czy to jest jakieś zagubienie 
na ścieżce biznesu, czy to jest draństwo. A chciałbym 
mieć ocenę tego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę, pan senator Andrzej 

Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Panie Prezesie! Szanowni 
Państwo!

W mojej działalności jako parlamentarzysty 
pierwszy kontakt ze SKOK miałem właśnie w 2006 r. 
w związku z ustawą o mieszkaniach dla rodzin. 
W trakcie procedowania tej ustawy w Senacie jeden 
z senatorów, prawdopodobnie przypadkowo były pra-
cownik SKOK z Olsztyna, zgłosił wniosek o dołącze-
nie do tej ustawy punktu, który gwarantował kredyty 
hipoteczne dla SKOK. Oczywiście, że to była droga 
legislacyjnie niemożliwa do przyjęcia, w związku 
z czym – wtedy my, senatorowie z Platformy mieli-
śmy mniejszość, ja byłem sprawozdawcą mniejszo-
ści – zgłosiłem wniosek o skreślenie tego punktu. 
Wydawało mi się, a opinia Biura Legislacyjnego była 
jednoznaczna, że nie będzie żadnych problemów, że 
po prostu nadgorliwość jednego z kolegów to spo-
wodowała. Okazało się, że nasz wniosek spotkał 
się z natychmiastowym kontratakiem politycznym. 
W swojej wypowiedzi – przepraszam, że się zacy-
tuję, ale myślę, że to, co wtedy powiedziałem, przez 
całą działalność parlamentarną było dla mnie ważne 
– powiedziałem: „Wydaje się, że kasy SKOK, które 
odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu gospo-
darczym, w systemie finansowym państwa, powinny 
mieć nową ustawę. Ta ustawa powinna być znowelizo-

pretensja dotyczy tego, że w gruncie rzeczy gdzieś 
została utopiona idea. I nie znalazłem w działalno-
ści SKOK tych projektów, o których myślałem; nie 
ma na przykład nastawienia na wsparcie, w oparciu 
o SKOK, odtwarzania spółdzielczości mieszkaniowej. 
A doskonale wiemy, że nie ma jej dzisiaj; spółdziel-
nie, które budują, to są normalni deweloperzy. Nie 
ma tego typu pomocy. Nie ma też innych działań. 
To, że jest tak słaba więź… SKOK się tak bardzo 
rozrastały właśnie z tego względu, że zamieniono 
ich działalność na działalność kompletnie komercyj-
ną. Kompletnie komercyjną. Członkostwo jest prze-
pustką do tego, żeby dostać kredyt w SKOK. Taka 
jest przyczyna. Nie przystępuje się do SKOK po to, 
żeby być w ruchu spółdzielczym. To powoduje, że 
nie ma więzi; w gruncie rzeczy ta idea została zupeł-
nie zlikwidowana. W gruncie rzeczy nie wiem, czy 
dzisiaj można to jeszcze nazywać – pomijam małe 
SKOK – ruchem spółdzielczym, o którym mówił 
przed chwilą pan senator. A jeżeli do tego dołożymy 
te wszystkie rzeczy, które pojawiają się w prasie, to 
znaczy… Bo ten ruch miał być również niezależny 
i wolny, a można tutaj mówić o powiązaniach poli-
tycznych Nie chcę tego tutaj drążyć, ale uważam, że 
to nie jest dobre. Jest to zresztą skierowane jakby 
przeciwko temu ruchowi, bo traci on przez to takich 
sympatyków jak ja na przykład. A ja naprawdę przez 
lata byłem sympatykiem tego ruchu, również tego, co 
pan robił. Trzeba powiedzieć, że zręczność wykazał 
pan wielką. Nie ma w Polsce wielu ludzi o takich 
talentach menedżerskich.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Brak mi, powiadam, tej idei, która się zgubiła. 

I to jest dla mnie wielki grzech, że ta obywatelskość 
SKOK gdzieś przepadła, że zrobił się z tego czysty 
biznes, biznes zarządzany zręcznie, z utajnianiem 
kłopotów, ze sprowadzaniem paroksyzmu, bo upadek 
tej kasy, o której mówię, jest problemem, a również, 
jak się wydaje – i uważam, że to jest do odrębnego 
zbadania – rozmaitych powiązań personalnych i po-
litycznych, które są nie całkiem jasne, w każdym 
razie dla mnie. To finansowanie, o którym mówię, 
działalności politycznej… Ja nie mówię o społecznej, 
bo każdą społeczną popieram, ja pana nigdy nie będę 
pytał o żadne fundacje, bo uważam, że to jest honor, 
jeżeli ktoś może, gdy coś zarobił, pewne pieniądze 
przeznaczać na cele charytatywne, na takie, na jakie 
chce, ja to bardzo szanuję. Ale chodzi mi o powiąza-
nia z rozmaitymi osobami. Tutaj była mowa o trans-
ferze na osoby fizyczne środków z jakiejś fundacji, 
która przecież została zbudowana ze środków spół-
dzielczych, i teraz te środki zapewniają tym osobom 
– jak się wyraził pan przewodniczący – dobry byt. 
Są również i artykuły pani Bianki Mikołajewskiej, 
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(senator A. Owczarek) państwa, nadzieja na to, że ten proces dalej będzie miał 
miejsce. Oczywiście, że zgadzam się z wypowiedzią 
pana senatora Abgarowicza. Ja bym jeszcze dołożył 
tu bardzo niejasną sytuację outsourcingu, który nastą-
pił, i mnóstwo jakichś spółek, które mają wyłączność. 
Ciekaw jestem, czy któraś z tych spółek, które służą 
SKOK, jednocześnie prowadzi działalność gospodar-
czą w szerszym zakresie, na przykład czy ta, która 
zajmuje się nieruchomościami, zajmuje się nimi tylko 
dla SKOK, czy może robi to na normalnym rynku?

(Senator Grzegorz Bierecki: Robi.)
Czy w przypadku SKOK obowiązuje ustawa o za-

mówieniach publicznych, czy obowiązują wcześniej-
sze umowy, które podpisano, a które zmuszają SKOK 
do podejmowania tego typu działania? I myślę, że to 
jest dla mnie szczególnie niepokojący element. Bo jest 
to świetna metoda na to, żeby obezwładnić SKOK. 
A to, co mówił pan prezes o wieloletnich umowach, 
które gwarantują praktycznie niewolnictwo… Te 
SKOK są wręcz jak chłopi pańszczyźniani pracujący 
na rzecz tych firm. To musi ulec zmianie.

Na koniec chciałbym poruszyć taką drobną spra-
wę dotyczącą pieniędzy. Co prawda dżentelmeni 
o kasie nie rozmawiają, ale jeden z dżentelmenów 
z okręgu warszawskiego ostatnio zajmował się do-
chodami przewodniczącego Rady Europejskiej, 
więc… Otóż myślę, proszę państwa, że przewodni-
czący Rady Europejskiej, a nawet prezydent Stanów 
Zjednoczonych bardzo by pozazdrościli dochodów, 
jakie mają czołowi przedstawiciele kas. To nie jest 
tak, że ja zazdroszczę. Myślę jednak, że pewna przy-
zwoitość wymaga…

(Senator Grzegorz Bierecki: Co pan porównuje? 
Jakie sektory pan porównuje?)

Ja tylko… Dżentelmeni o tych sprawach nie dys-
kutują, więc dalej nic już o tym nie powiem.

Proszę państwa, chciałbym jeszcze przeczytać 
sentencję jednego z wyroków sądu, w którym toczyła 
się sprawa o pomówienia SKOK.

„Ich działalność daleko wykroczyła poza formu-
łę kasy zapomogowo-pożyczkowej zrzeszającej są-
siadów czy kolegów z pracy. Współcześnie system 
SKOK oprócz spółdzielni obejmuje między innymi 
biuro podróży, spółki oferujące kredyty długotermi-
nowe, indywidualne konta emerytalne, usługi ubez-
pieczeniowe czy informatyczne. Do Kasy Krajowej 
należą fundacje i stowarzyszenia, w tym podmioty 
niebędące SKOK. Członkowie zarządu Kasy Krajowej 
zasiadali we władzach tych firm. Istnieje zatem po-
trzeba otwartej debaty publicznej o działalności kas. 
Społeczeństwo ma prawo do uzyskania informacji 
o wszelkich przejawach tej działalności, w tym także 
o występujących nieprawidłowościach i losach osób 
zaangażowanych w tworzenie i rozwój tego nurtu 
ruchu spółdzielczego”.

Dziękuję bardzo.

wana, tym bardziej że kasy nie podlegają przepisom 
o NBP w zakresie rezerwy obowiązkowej oraz prze-
pisom ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
w zakresie gwarantowania depozytów”. Proste słowa, 
wydawałoby się, że myśl jest jasna, że nie chodzi tu 
ani o żadne podziały polityczne, ani o żadną kasę, 
że chodzi o bezpieczeństwo depozytów, o tych, któ-
rzy się zapisali do kas, żeby mieli gwarancję, że te 
kasy będą czymś bezpiecznym – to jest dokładnie 
to, o czym w końcówce swojej wypowiedzi bardzo 
pięknie mówił pan prezes. Atak ze strony naszych 
kolegów parlamentarzystów był ogromny. Ja byłem 
zaskoczony gwałtownością tego ataku. Szukano naj-
rozmaitszych argumentów, począwszy od argumen-
tów patriotycznych: my patrioci, wy nie patrioci, my 
Polacy itd. – no, teraz ten Luksemburg trochę zepsuł 
to ogólne wrażenie patriotyzmu. Następnie była infor-
macja o tym, że działamy w interesie obcych banków, 
bo to jedyna polska instytucja finansowa poza PKO 
BP, a chcemy ją przekazać obcym bankom. Z wypo-
wiedzi pana prezesa wynikało jasno, że nikt nie chce 
tych SKOK przejmować, że ich sytuacja – tych, które 
można by przekazać – jest tak dramatycznie zła, że 
banki naraziłyby się tylko na problemy. Ale były to 
argumenty bardzo poważne.

Z perspektywy czasu i smutnych wydarzeń, o któ-
rych dzisiaj była tutaj mowa, niektóre wypowiedzi 
kolegów senatorów wydają się zadziwiające. Kiedy 
mówiliśmy o poddaniu SKOK nadzorowi KNF, jeden 
z kolegów senatorów, którego zresztą bardzo dobrze 
wspominam, powiedział: dlaczego ta ustawa dokonuje 
tego typu dyskryminacji? Czy przypadkiem nie jest 
to, krótko mówiąc, powierzenie wilkowi bezpieczeń-
stwa owiec? Bo ja tak to odczuwam.

Proszę państwa, smutne doświadczenia pracowni-
ków KNF wskazują, że owszem, być może sytuacja 
była odwrócona i te wilki to niekoniecznie Komisja 
Nadzoru Finansowego, tylko ci, którzy zlecają zastra-
szanie i bicie pracowników KNF. Podobne były inne, 
ostre wypowiedzi obecnych tu na sali kolegów, którzy 
wręcz grozili nam, że jeśli coś takiego uchwalimy, 
to spotka nas zasłużona kara, że jeszcze zostaniemy 
za to rozliczeni – myślę tu oczywiście o wypowie-
dzi pana senatora Pęka – że jeszcze będą policzone 
wszystkie nasze grzechy. Też myślę, że „mane, tekel, 
fares” zostało dokonane, ale w postaci tego materiału, 
który przygotował nadzór finansowy. Zostało fak-
tycznie policzone, zważone…

Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku 
i proponowałbym, proszę państwa, abyśmy przestali 
mówić o polityce, a zaczęli mówić o tym, w jaki spo-
sób te SKOK można do końca ratować.

Ja zgadzam się z opinią kolegi, który mówił, że 
widać w SKOK wyraźną poprawę i że jest, proszę 
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tów, to chcę grzecznie pana zapytać: skoro zakazuje 
się reklamowania działalności kredytowej SKOK, 
a jednocześnie patrzy się na bezkarną i wszechobecną 
reklamę lichwiarzy międzynarodowych, to o co tu 
chodzi? Czy chodzi o to, żeby ludzie nie poszli po 
te drobne pożyczki do SKOK, tylko do lichwiarza 
i tam brali pieniądze na kilkaset albo kilka tysięcy 
procent? A co pan zrobił w tej sprawie? Tu już była 
dyskusja na ten temat.

To jest absolutnie obłudne podejście do sprawy, 
bo lichwiarze międzynarodowi działają na tym rynku 
bezkarnie. Gdy się otwiera gazetę, włącza telewizor, 
radio, to wszędzie słychać, jak to wspaniale urządzą 
naszych polskich obywateli. I ci biedni ludzie, którzy 
często nie mają na życie, idą, bo nie wiedzą, że biorą 
500 zł na kilka tysięcy procent.

Panie Kleina, czy pan coś w tej sprawie zrobił? 
Była tu bardzo ostra dyskusja w tej sprawie. Macie 
wszelkie narzędzia, większość w obu Izbach, prezy-
denta, kontrolę nad całym systemem. Nie, pan wystę-
puje wtedy, gdy trzeba zrobić operację. A na czymże 
ta operacja polega? Ano nagle niedobrze się dzieje, 
bo 17 miliardów znalazło się w SKOK, 17 miliardów, 
a to budzi niepokój wszelakiej konkurencji, głównie 
zagranicznej. Proszę państwa, a potem dyskusja, tu 
Luksemburg, tu takie a takie powiązania.

A czy państwo pamiętacie, jak to było ze spółką 
PKP, gdzie się zarabia do 100 tysięcy zł? A czy pań-
stwo pamiętacie, jak minister Sienkiewicz określił 
Polskie Inwestycje Rozwojowe? Obecny tu przedsta-
wiciel, którego w międzyczasie odwołano, nie chciał 
powiedzieć, choć chodziło o spółkę państwa polskie-
go, ile zarabia.

(Senator Zdzisław Pupa: A Amber Gold?)
No, ja o Amber Gold to już nie chcę wspominać.
I co się okazało? Co się okazało? Że te ogromne 

pieniądze, jakie te powiązane politycznie zarządy 
zarabiały, nie dają żadnego efektu.

Proszę państwa, można się nie zgadzać 
z Biereckim, ale ten człowiek otrzymał w demokra-
tyczny sposób funkcję najwyższego przedstawiciela 
Światowej Rady Związków Kredytowych. To jest 
ogromny sukces! A czy usłyszałem kiedykolwiek 
choć jedno zdanie akceptacji, bo już nie mówię o – 
nie daj Boże – podziwie? Przecież to ogromny sukces 
polskiego przedstawiciela. Za co on to dostał? Ano za 
to, że zbudował system, który na bardzo trudnym ryn-
ku – bo z ogromną przewagą kapitału spekulacyjnego 
– funkcjonuje. On funkcjonuje. Kto więc chce na tym 
położyć łapę i dlaczego? Czy chodzi tylko o to, żeby 
tam, w tych zarządach, zasiedli „nasi”? Czy może 
o głęboką troskę o obywateli? Jak posłuchałem dzisiaj 
pana przewodniczącego Jakubiaka, to nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości, a jak jeszcze dochodzi do 
tego pan Kleina, działający jako osoba do specjalnych 
poruczeń na tej sali, to tracę już wszelkie wątpliwości.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę teraz pana senatora Bogdana Pęka 

o zabranie głosu.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdy wychodzę na tę trybunę, a inicjatorem ja-

kiegoś działania jest czcigodny senator Kleina, to 
od razu wiem, o co chodzi, tak jest zawsze, jak nie 
o skok na kasę Lasów Państwowych, to o ciąg dalszy 
skoku na SKOK.

Proszę państwa, ja znam od lat pana wiceprzewod-
niczącego Kwaśniaka i powiem panu, Panie Jakubiak, 
że pan Kwaśniak nigdy w życiu by nie wygłosił ta-
kiego wystąpienia jak pan. On zawsze starał się… 
Można było się z nim nie zgadzać, ale merytorycznie 
i ekspercko. A pan wystąpił jako politruk ewidentnie 
wspierający wnioskodawców. 

Proszę państwa, myślę, że jest to droga doni-
kąd, bo choćby nie wiem jaką miarkę przykładać do 
SKOK, to trzeba powiedzieć, że jest to instytucja, do 
której Skarb Państwa nie dopłaca…

(Senator Marek Rocki: Właśnie dopłacił.)
(Wesołość na sali)
Dopłacił, ale w wyniku waszego działania, bo 

postawiliście takie warunki, których oni nie byli 
w stanie spełnić.

…i żaden obywatel składający tam swoje pienią-
dze nie stracił złotówki.

Proszę państwa, ja już zbyt długo funkcjonuję 
w systemie politycznym… Może inaczej, może na 
wstępie powiem tak. Jeżeli ktokolwiek z państwa, 
także z przedstawicieli innych banków uważa, że 
czcigodny senator Bierecki albo ktokolwiek z zarządu 
SKOK – ja tam nie mam żadnych akcji, udziałów, 
tylko ideowo jestem związany z tym układem – że oni 
złamali prawo, to bardzo proszę przekazać sprawę do 
prokuratury, do sądu. Ale wara od bezkarnego poni-
żania tych ludzi i tworzenia wrażenia, że są to ludzie, 
którzy prowadzą jakąś quasi-przestępczą działalność.

Chcę też przypomnieć, że jeśli chodzi o woło-
mińską SKOK, Panie Jakubiak, i te wszystkie bardzo 
przykre rzeczy, które się panu Kwaśniakowi w związ-
ku z tym przydarzyły, to jest karygodny incydent, 
spowodowany przez ludzi związanych z dawnymi 
służbami specjalnymi, z którymi zarząd SKOK ani 
my nic wspólnego nie mamy i nie chcemy mieć. Próba 
wmawiania opinii publicznej, że ktokolwiek z obec-
nych na tej sali ponosi za to jakąkolwiek odpowie-
dzialność jest haniebna, jest po prostu haniebna.

Wreszcie o podwójnej moralności. Gdy słyszę 
w pana wypowiedziach tę głęboką troskę o interes 
obywateli polskich i o zabezpieczenie ich depozy-
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(senator B. Pęk) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący! Szanowni Goście z Zarządu Kasy 
Krajowej!

Ja bym nie zabierał głosu w tej dzisiejszej debacie, 
ale przyznam, że odpowiedź pana przewodniczącego 
sprowokowała mnie do wystąpienia. Bo ja oczekiwa-
łem rzetelnej odpowiedzi na pytanie, które zadałem, 
a było ono proste. To pytanie brzmiało: czy składał… 
jaka jest treść… czy może powiedzieć? Możliwa od-
powiedź to „tak” albo „nie” – i koniec, kropka. Jest 
pan urzędnikiem państwowym i ma pan obowiązek 
odpowiadać na pytania senatorów…

(Senator Łukasz Abgarowicz: To jest skandal.)
…a nie pouczać ich tutaj i nie imputować, że ja 

coś insynuuję. Ja nic panu nie insynuowałem, ale pań-
ska odpowiedź wzbudziła wątpliwości w tej sprawie. 
Powiem tak: szukałem, ale… Biuletyn Informacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej; przy pań-
skim nazwisku jest napisane: brak danych.

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Jakubiak: To trzeba zapytać. Ja złożyłem…)

Nie wiedziałem, więc zapytałem. Gdybym zna-
lazł, tobym pana nie pytał. Ale skoro brak danych… 
Ja nie twierdzę, że pan nie złożył. Być może oni nie 
zamieścili tego na liście itd. Mam jednak prawo to 
wiedzieć, mam prawo uzyskać odpowiedź. Każdy 
z nas senatorów jak tu siedzi…

(Senator Łukasz Abgarowicz: To jest ad perso-
nam… To jest po prostu niegodne, co pan mówi.)

(Głos z sali: Proszę nie przeszkadzać.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

proszę zmierzać do meritum…)
(Senator Łukasz Abgarowicz: Panie Marszałku, 

proszę przywołać do porządku…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Brak danych 

w tym katalogu przecież o niczym nie świadczy. To 
nijak się ma do treści potencjalnego oświadczenia 
lustracyjnego.)

Jak to ma się nijak? Rozmawiamy o finansach 
państwa.

(Poruszenie na sali)
(Senator Łukasz Abgarowicz: To jest niegodne.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale… No do-

brze. Proszę kontynuować.)
Ja nie pytam o numer kołnierzyka koszuli czy 

o jakieś dane, o które nie mam prawa pytać. Nie ro-
zumiem zatem, skąd to oburzenie…

(Senator Łukasz Abgarowicz: To nie jest temat 
tej debaty.)

…i skąd to przeszkadzanie mi. To ja bym przy-
wołał panów senatorów do porządku.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Bardzo proszę, 
Panie Senatorze, kontynuować, a państwa senatorów 
proszę o powściąganie emocji. Bardzo proszę.

Proszę państwa, no przecież to jest spółdziel-
czość, własność spółdzielcza! Opowiadanie o tym, 
że wprowadzi się tam takie czy inne rozwiązania bez 
zgody członków, bez konsultacji z nimi, bo komuś 
się to nie podoba, jest stricte politycznym działa-
niem. Takie działania nie mają nic wspólnego z for-
mułą prawną czy z formułą szeroko rozumianego 
interesu państwa.

No i wreszcie zapytam: państwo pamiętacie, jak 
to swego czasu „w głębokiej trosce o budżet państwa 
i o próg 60%” położono łapę na części obligacyjnej 
otwartych funduszy emerytalnych? Po wielkich bo-
jach została część akcyjna. I co my słyszymy? Że 
ta część akcyjna to po 40% akcje TVN, Polsatu, 
„Gazety Wyborczej” itd. Czyli pieniądze Polaków, 
uskładane za ogromne koszty obsługi – bo przecież 
te fundusze, te firmy zarobiły na tym kilkanaście 
miliardów złotych, choć miały rentowność niższą 
niż jest w przypadku konta bankowego – poszły na 
ratowanie mediów prywatnych, które współdziałają 
politycznie z wami! A SKOK odważyły się ekspono-
wać innego typu media – i to jest to, co was, Kochani, 
boli. Cokolwiek byście tu powiedzieli, ja już nie mam 
żadnych wątpliwości, że taka jest wasza prawdziwa 
motywacja!

Jeszcze raz mówię, powtarzam: jeżeli są jakie-
kolwiek dowody, że złamano prawo, to natychmiast 
trzeba to zgłaszać do prokuratury. Jeżeli mi udo-
wodnicie, że złamano prawo, to ja pierwszy będę 
głosował za uchyleniem immunitetu. Jeżeli zaś nie 
ma dowodów, to jest to gruba bezczelność. I w ta-
kiej sytuacji ja, będąc na miejscu pana senatora 
Świeykowskiego, trochę bym się bał. Tak, bo pan 
tu powiedział coś takiego, co może się skończyć 
procesem, który będzie pana bardzo drogo kosz-
tował. Ja nie chcę doradzać ludziom, którzy siedzą 
i zarządzają SKOK, ale ja to bym pana podał do sądu 
za to, co pan powiedział, bo pan narusza to, czego 
naruszać nie wolno.

Ja mam informacje o niektórych bankach i jak-
bym je wygłosił, to spowodowałyby one określone 
skutki. Ale nie zrobię tego, bo zdaję sobie sprawę, 
że jest pewna odpowiedzialność i są pewne granice. 
Jednak czynione dla celów politycznych próby obrzu-
cania kogoś błotem, próby dyskredytacji i narażanie 
na straty tego interesu, który jest interesem polskim 
i własnością spółdzielczą, są niegodziwe. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Jan Maria Jackowski zabierze 

głos. Bardzo proszę.
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(senator J.M. Jackowski) Jeszcze trochę czasu jest, Panie Senatorze. Proszę 
tak skrupulatnie nie liczyć, bo pan marszałek… I nie 
podważać autorytetu pana marszałka, który stoi na 
straży i pilnuje przebiegu tej debaty.

I druga kwestia. Druga kwestia dotyczy tego, w ja-
kim trybie powstawały ustawy dotyczące SKOK. Ja 
tylko przypomnę, że w tych pracach uczestniczyli 
posłowie Platformy Obywatelskiej: Neumann i Szulc, 
obaj związani z sektorem bankowym. Jeżeli te infor-
macje będziemy umieli odpowiednio odczytać, to 
zobaczymy, że nie jest to tylko bezstronne działanie 
poselskie. W moim głębokim przekonaniu… Związek 
tych osób z sektorem finansowym, bankowym jest 
oczywisty i w związku z tym trudno przewidywać, 
żeby w swoich działaniach kierowali się czystym 
obiektywizmem. Ja przynajmniej w tej materii mam 
wątpliwości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj zabierze głos.
(Senator Łukasz Abgarowicz: Same insynuacje…)
(Rozmowy na sali)

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie z KNF!
Skrócę swoje wystąpienie, które planowałem 

oprzeć na trzech, przewijających się tu dzisiaj po 
części, elementach. Mianowicie to wszystko, co pre-
zentował pan przewodniczący, w zupełności pominę, 
bo trudno żebyśmy słuchali tego dwa razy, jeszcze 
i w mojej wypowiedzi. Ale, chociaż wszyscy tego 
słuchaliśmy, to, jak widać po wypowiedziach moich 
poprzedników, nie wszyscy tak samo to rozumie-
liśmy. Dlatego też, zanim rozpocznę mówić o tym 
drugim filarze, tak ważnym… Bo wiadomo, że 
ustawa o SKOK ma swoją historię. I historia, jako 
nauczycielka przyszłości, powinna nam posłużyć 
do dowiedzenia się, w jaki sposób osoby tu obecne 
– a niektóre nieobecne – reagowały i wypowiadały 
się w momencie tworzenia ważnego prawa. Ja chcę 
powiedzieć, że to, co jest prezentowane z tej trybuny, 
niezależnie od kontekstów politycznych, powinniśmy 
się starać rozumieć w sposób jednakowy. Oczywiście 
oceniać możemy różnie, ale, o czym była tutaj mowa, 
chyba w wystąpieniu pana senatora Pęka…

Ja z tej trybuny osobiście gratulowałem panu sena-
torowi Biereckiemu objęcia tak ważnego stanowiska, 
co niniejszym jeszcze raz czynię – to po pierwsze. 
Po drugie, kiedyś podczas konferencji przedstawi-
ciel prasy zapytał, którego z senatorów cenię najbar-
dziej, a ja bez wahania powiedziałem: pana senatora 
Biereckiego, i podtrzymuję to. A po tym, co tutaj 
zostało zaprezentowane, jeszcze bardziej cenię se-

(Głos z sali: Mów na temat.)
Mówię spokojnie i mówię na temat.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No, tutaj bym…)
(Głos z sali: Tylko na jaki temat?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panowie 

Senatorowie, proszę o spokój. Panie Senatorze, pro-
szę kontynuować.)

Wracając do sprawy… Każdy z nas senatorów 
zasiadających w tej Izbie składa oświadczenie lu-
stracyjne, które jest publikowane. Ponadto każdy 
z nas składa oświadczenie majątkowe. Są odpowied-
nie rygory… I każdy może nas prześwietlić, może 
sprawdzić nasz stan majątkowy, naszą sytuację od 
strony lustracyjnej i poznać inne informacje, któ-
re są powszechnie dostępne. Niestety nie wszyscy 
funkcjonariusze państwowi podlegają tym samym 
kryteriom, co w moim głębokim przekonaniu jest 
poważnym błędem. Tym którzy nie wierzą, pole-
cam film, który był bardzo chwalony w „Gazecie 
Wyborczej”, pod tytułem „Służby specjalne” albo 
film pod tytułem „Uwikłanie”, albo film pod ty-
tułem „Układ zamknięty”. Tam można zobaczyć, 
jak w III RP… Te filmy są w oficjalnym obiegu, 
pokazujące pewną ukrywaną rzeczywistość naszego 
kraju, o której niektórzy senatorowie – z powodów 
dla mnie niezrozumiałych, ale z ich punktu widze-
nia są to powody zrozumiałe – nie chcą w tej Izbie 
dyskutować.

Wracając do sprawy, chcę powiedzieć, że dziwi 
mnie to, co usłyszałem dzisiaj w debacie, że… Były 
wcześniej w mediach informacje o wołomińskim 
SKOK, były wcześniej… A KNF przez dwa lata, jak 
zrozumiałem z dyskusji, nie podejmowała stosownych 
działań, nie złożyła zawiadomienia do prokuratury 
dotyczącego tego tematu.

(Głos z sali: Złożyła.)
Złożyła. To dobrze, to się cieszę… Szkoda, że pan 

przewodniczący nie powiedział tego w toku debaty.
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Powiedział, ale pewnie nie było pana 

na sali.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pana senatora 

nie było na sali.)
(Głos z sali: Powiedział…)
Ja nie słyszałem tej wypowiedzi. Nie było powie-

dziane kiedy…
(Poruszenie na sali)
Nie było powiedziane, kiedy zostało złożone.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

no poproszę…)
(Głos z sali: Czas już minął, Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Jeszcze nie. Czas 

jeszcze nie upłynął. Ja czasu pilnuję.)
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(senator L. Czarnobaj) „Wszystko, co niezależne, jest dla państwa złe i to 
trzeba zniszczyć, a jeżeli nie zniszczyć, to przynaj-
mniej sparaliżować. No tak, rzeczywiście Platforma 
wytropiła swój układ. Ja chcę donieść wszystkim 
państwu – mówił – że w tym układzie uczestniczę”. 
No, senator Banaś powiedział prorocze słowa: uczest-
niczy w przedsięwzięciu, które nazywa się „układ”.

Dlaczego o tym mówię? Otóż to, co jest związane 
ze SKOK, również wciąga do działalności politycznej. 
I tutaj zacytuję dwóch naszych szanownych kolegów: 
pana senatora Ciocha, który podczas posiedzenia 
komisji prowadzonej przez pana przewodniczącego 
Kazimierza Kleinę, twórcy całego nieszczęścia, jak to 
powiedział pan senator, nie tylko tego jednego… Pan 
Senator… przepraszam, wtedy ekspert, pan profesor 
Cioch mówił tak: „Ja nie jestem politykiem, nie jestem 
lobbystą, tylko zajmuję się prawem spółdzielczym”. 
I dalej: „Tak że moim marzeniem jest to, aby prace 
jak najszybciej zostały zakończone. Ja jako ekspert 
(…) będę namawiał pana prezydenta (…) do zaweto-
wania tej ustawy”… I oczywiście, tak jak było to tu 
dzisiaj delikatnie powiedziane, pan profesor jakby 
jest powiązany, jest w różnych koligacjach, jak rozu-
miem, ze SKOK. I kończy się to karierą polityczną 
– ja mówię o tym wątku politycznym. A pan senator 
Bierecki na tymże samym posiedzeniu wówczas mó-
wił tak: „Niewątpliwie mamy tu do czynienia z wie-
loma zapisami, które mogą zdezorganizować dobrze 
funkcjonujący system kas”. No, Panie Senatorze, 
Szanowni Państwo, sam już nie wiem… No ja chyba 
tracę wyczucie pojęć dobra i zła. Jastrun kiedyś pisał: 
Wskażcie mi nowego nauczyciela, który powie mi, co 
to jest dobro i zło. Ja po prostu, tak jak powiedział 
pan senator Abgarowicz, chciałbym wiedzieć, gdzie to 
dobro jest. Jeżeli to dobro jest w tym, co usłyszałem 
od przewodniczącego KNF, no to jestem przerażony. 
Ale może to dobro jest takie, którego ja nie rozumiem. 
Proszę mi powiedzieć, gdzie jest to dobro. Czy w tych 
800 milionach zł zapłaconych z funduszu gwaran-
cyjnego? To jest to dobro? Czy to dobro jest w tym, 
o czym mówił pan przewodniczący Jakubiak, a czego 
już nie będę powtarzał?

Chciałbym, abyście państwo co do kwestii poli-
tycznej – bo ekonomicznie to ja już wiem – pokaza-
li, gdzie śpi szczęście. Staff kiedyś pytał, gdzie śpi 
szczęście, i ja też dziś pytam, gdzie śpi to szczęście 
dla tego szarego obywatela, który bierze kredyt albo 
zakłada, powiedzmy, lokatę i jest członkiem SKOK. 
Jakież to szczęście jest z tego wszystkiego, łącznie ze 
spółką luksemburską? Gdzie ono jest?

I kiedy tak przeglądałem te wszystkie dokumenty, 
naiwnie myślałem, będąc wtedy młodym senatorem 
i sprawozdawcą, że naprawdę istotą jest to, co zwią-
zane z elementami, które realizuje KNF. Może robi 
błędy, ja nie mówię tutaj o tym, na pewno parę błędów 
państwo znajdziecie. Ale to nie jest taki element, że 

natora Biereckiego, bo jeśli chodzi o funkcjonowanie 
SKOK i te inne powiązania, Panie Senatorze, z punk-
tu widzenia czysto biznesowego jest to naprawdę 
całkiem fajne przedsięwzięcie, godne tego, żeby uczyć 
o nim ludzi na pierwszym roku studiów. Tylko jest 
jeden problem: państwo budujecie to przedsięwzię-
cie, a u podstaw piramidy tego przedsięwzięcia jest 
pieniądz publiczny, można powiedzieć, czyli pieniądz 
mieszkańców Rzeczypospolitej. W związku z tym to 
jest budowane na tym, co my jako mieszkańcy loku-
jemy między innymi w SKOK. I dlatego też cała ta 
konstrukcja, którą dzisiaj pan przewodniczący starał 
się przedstawić, jest ważnym elementem nauki doty-
czącym tego, w jaki sposób zarządza się pieniędzmi, 
jakie czerpie się z tego korzyści.

Wracając do tego, co słyszałem w wystąpieniach 
moich dwóch kolegów, jeszcze raz apeluję, ażebyśmy, 
nawet jeśli nie zgadzamy się z tym, co jest prezento-
wane przez poprzednika, starali się słuchać ze zro-
zumieniem. Ja starałem się słuchać ze zrozumieniem 
pana przewodniczącego i zrozumiałem coś, o czym 
mówił tutaj pan senator Bierecki: że wystąpienie 
pana przewodniczącego naraziło wizerunek kas itd. 
Oczywiście ja nie bronię raportu, bo może faktycznie 
są w nim błędy, one nie powinny się zdarzyć, z tym 
się zgadzam, ale pytanie, co było pierwsze, kto tu-
taj naraził czyj wizerunek i jaki to jest wizerunek. 
Przedstawiciele KNF nie prezentowali swojego wi-
dzenia świata, tylko to, co robią wobec wszystkich 
podmiotów na rynku: banków, SKOK czy działalno-
ści związanej z finansami.

I wracam do historii. Dlaczego chcę o tym po-
wiedzieć? Bo jako senator sprawozdawca ustawy 
w 2013 r. starałem się przekonać koleżanki i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości, że ta ustawa niesie dwa 
ważne elementy: bezpieczeństwo depozytariuszy i to, 
co jest związane z bardzo istotną kwestią – jeżeli to 
jest ponad dwa miliony pięćset tysięcy obywateli, 
prawie 17 miliardów aktywów, to jest to ważny ele-
ment na rynku i nie może to być czymś, co spowoduje 
kryzys na rynku finansowym Rzeczypospolitej.

Kiedy przygotowywałem się do tego wystąpienia, 
prześledziłem sobie wystąpienia poszczególnych se-
natorów i posłów. Zacytuję tylko kilka, tak jak powie-
działem, bez komentarza, historia jest nauczycielką 
przyszłości… Czyli zestawiamy to, co przedstawił 
pan przewodniczący, z tym, co było prezentowane 
wcześniej w czasie dyskusji, w różnych okoliczno-
ściach. Pan senator Banaś w poprzedniej kadencji 
mówił tak: „Pod pozorem walki o prawa szeregowych 
członków tak naprawdę walczycie z instytucją jako 
taką, bo to jest kolejna z instytucji niezależnych od 
was”. Jak rozumiem, to było do was, ludzi Platformy 
Obywatelskiej siedzących wtedy tutaj. I dalej: 



102

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

(senator L. Czarnobaj) Aha, no dobrze. Dziękujemy. Czekamy, ciąg dal-
szy nastąpi.

Bardzo proszę, teraz pan senator Bierecki, który 
ma jeszcze, no, pięć minut.

(Senator Grzegorz Bierecki: Zgadza się. Bardzo 
dużo czasu…)

A ja będę pilnował.

Senator Grzegorz Bierecki:

Proszę państwa, mam mało czasu, będę mówił 
szybko, więc proszę o uwagę.

Powiązania polityczne, wilki… No to nazwijmy 
te wilki.

Słyszeliśmy: SKOK Kopernik, SKOK Wołomin, 
SKOK Wspólnota. No i kto tam był? W SKOK 
Kopernik przewodniczącym rady nadzorczej był 
kandydat na posła Platformy Obywatelskiej, asystent 
społeczny pani europosłanki Handzlik, członek za-
rządu Platformy Obywatelskiej w Tychach – praw-
dopodobnie tam, mogę się mylić – przyprowadzany 
w czasie prac nad ustawą o SKOK do Sejmu przez 
panów posłów Chlebowskiego, Szulca, Neumanna po 
to, żeby gardłował i zbijał argumenty Kasy Krajowej. 
Dzisiaj SKOK Kopernik jest właśnie przejmowany. Ja 
dwa razy wprowadziłem zarząd komisaryczny w tej 
kasie. Utrudniano mi. Poczytajcie sobie wypowiedzi 
– są także stenogramy sejmowe – na temat moich 
nieprawidłowych działań. Jak „Wyborcza” atakowała 
mnie za to, że ja SKOK Kopernik próbowałem za-
rządem komisarycznym uporządkować, kiedy straty 
były jeszcze małe. Ale urosły. Pod czyim parasolem 
urosły do 150 milionów zł, na które teraz trzeba się 
złożyć? Zostawiam to bez komentarza.

SKOK Wołomin. Sprawcą i mózgiem tej całej 
operacji był pan Piotr P., kapitan, podpułkownik 
Wojskowych Służb Informacyjnych, prezes Fundacji 
„Pro Civili” zrzeszającej wyrzuconych żołnierzy WSI 
i dla nich działającej, człowiek, który publicznie 
chwalił się – sam to słyszałem wielokrotnie – swo-
ją znajomością z prezydentem Komorowskim i by-
waniem w pałacu prezydenckim. SKOK Wołomin? 
Bardzo proszę, obecnie aresztowany jako ten, który 
był sprawcą kierowniczym tej akcji.

SKOK Wspólnota, wcześniej nazywający się 
Południowo-Zachodnia SKOK. W wyniku mojego do-
niesienia skazani zostali sprawcy okradzenia tej kasy, 
między innymi pan mecenas Tuczapski, który był sta-
łym komentatorem moich działań w ukazujących się 
w mediach wielu nieprzychylnych mi publikacjach, do 
których pan senator się odnosił. Tenże pan Tuczapski, 
nazwany przez sąd chuliganem obrotu prawnego, kiedy 
był skazywany, bo on jest skazany, w trakcie procesu 
twierdził, że jest tajnym współpracownikiem służb 
specjalnych. To nie zostało nigdy zweryfikowane. Ja 
pozostawiam to państwu bez wyjaśnienia.

my możemy powiedzieć, że cały ten projekt – jak to 
wtedy było powiedziane – jest do kosza, dlatego że 
psuje fantastycznie funkcjonujący system czy układ.

Wróciłem również do wypowiedzi ludzi, którzy 
zawsze mają elementy polityczne na podorędziu 
i niezależnie od tego, co by tutaj padało, powiedzą 
swoje. I chcę zacytować dwóch wspaniałych moich 
kolegów senatorów, najpierw senatora Jana Marię 
Jackowskiego, który 13 czerwca 2012 r. mówił tak: 
„Jeżeli ustawa o SKOK z 2009 r. wejdzie w życie 
w takim kształcie, to członkowie kas zostaną po-
zbawieni odpowiedniej ochrony zgromadzonych 
oszczędności”. No, Panie Przewodniczący, ja pytam: 
gdzie jest prawda? Czy wypłacił pan te 800 milio-
nów, czy pan ich nie wypłacił? Jestem zagubiony, 
przyznam szczerze.

I w tym duchu mówił również pan senator Pęk: 
„Gdyby się okazało, że rząd polski będzie podejmo-
wał działania utrudniające bądź uniemożliwiające 
tym kasom działalność – albo poprzez szczególny 
nadzór finansowy”… Rozumiem, że państwo macie 
szczególny nadzór finansowy nad systemem kas cho-
rych… Przepraszam, często myliłem się…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie kas chorych.)
…właśnie wtedy w moim wystąpieniu, mówiąc: 

kasy chorych. Czytając to, pomyślałem sobie, że 
tak nomen omen to jest trochę chory układ, ale to 
jest moje osobiste zdanie. Ja nie oceniam, kto tu jest 
chory, a kto tu jest lekarzem. Ale idę dalej: „albo 
przez zlikwidowanie instytucji gwarancji na wkłady 
depozytowe – tak mówił pan senator Pęk – to mu-
siałbym stwierdzić, że byłoby to niezgodne z polską 
racją stanu”.

(Senator Bogdan Pęk: Jasne.)
No jasne. W związku z tym wynika z tego, co na-

stępuje: SKOK X popada w kłopoty, w wyniku wpro-
wadzenia tej ustawy wypłacono 800 milionów zł i to 
jest naruszenie polskiej racji stanu. W związku z tym 
ja chcę pogratulować państwu tego wszystkiego, co 
jest związane z opisem i walką o niewprowadzenie 
dzisiaj… Myślę, że trochę mi się rozjaśniło, dlaczego 
państwo o to walczyliście.

I jeśli mam jeszcze czas…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Nie ma już pan czasu, niestety, czas już uciekł.
(Głos z sali: Już dawno.)
(Senator Marek Borowski: Ostatnie zdanie.)
Ostatnie zdanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ostatnie zdanie?)
Ostatnie słowo.
(Senator Leszek Czarnobaj: To poproszę o zapisa-

nie mnie w kolejności i później dokończę.)
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(senator G. Bierecki) sprawnie funkcjonującego systemu, zapewniającego 
dobre usługi swoim członkom, zgodnie z tym, co 
przecież było uzgodnione z rządem Rzeczypospolitej. 
Wszyscy, którzy działali na rzecz rozwoju tego sek-
tora, wierzyli, że realizują plan dla Polski.

Ostatnie moje zdanie. Chciałbym państwu powie-
dzieć, że jeżeli chodzi o ustawę i takie zdania, że ktoś 
blokował ustawę… Oczywiście, że tak. Jak przyszedł 
pan poseł Szulc i złożył ustawę, którą potem porzuciła 
Platforma Obywatelska – takie określenie przyjął… 
w której napisane było, że wszystkie firmy mają być 
sprzedane w ciągu trzech miesięcy, to myśmy musieli 
go zapytać: a kto jest kupcem? Bo jak się daje trzy 
miesiące na to, żeby sprzedać majątek, który jest wart 
setki milionów, to chyba to nie jest poważne w sto-
sunku do ludzi, którzy są właścicielami tego systemu.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie 
Senatorze…)

Już ostatnie zdanie. 3 miliardy zł pomocy publicz-
nej – o zgodę na tę pomoc publiczną wystąpił rząd 
polski do Komisji Europejskiej – trafią do banków, 
jak rozumiem. Pan przewodniczący powiedział: bank 
przejmujący SKOK Kopernik dostanie 150 milionów. 
O ile dobrze pamiętam, to właśnie tyle wynosiła cała 
strata. Czyli ten bank dostanie na pokrycie straty, przej-
mie członków, przejmie bazę depozytową, przejmie 
oddziały. No fantastyczny prezent dla banku wprowa-
dzony pod pozorem ratowania SKOK, ratowania de-
pozytów SKOK! Beneficjentem tych pańskich działań, 
tego programu, będą banki komercyjne, które przejmą 
sieć, przejmą rynek… (oklaski) …i jeszcze za to otrzy-
mają pomoc publiczną. A pan z nas próbuje zrobić 
winnych tej operacji. Nie, proszę pana, ta operacja 
była zaplanowana od dawna, została nawet ogłoszona 
przez niepotrafiących czasem trzymać jęzora za zęba-
mi polityków wtedy jeszcze Platformy. Pamiętam posła 
Palikota, który jako wiceprzewodniczący Platformy 
powiedział, że wydaje mu się, że na tym wszystkim, 
na tym kryzysie najlepiej wychodzą SKOK. Ja mam na 
to remedium – jest ustawa u posła Neumanna, trzeba 
ją tylko zaostrzyć. Intencje były złe, a z drzewa złych 
intencji są złe owoce. Tu potrzebna jest ingerencja 
Senatu, potrzebna jest zmiana prawa, ale potrzebne 
są też mądre i wyważone działania nadzoru, który 
będzie szanował partnera, jakim jest dla niego Kasa 
Krajowa, i który nie będzie próbował podejmować 
decyzji za władze Kasy Krajowej, ponieważ nie ponosi 
za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność za decy-
zje w Kasie Krajowej ponosi zarząd i rada nadzorcza. 
W tej radzie nadzorczej są różni ludzie…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: I na tym mo-
żemy zakończyć, Panie Senatorze, bo już minęło…)

Oni zostali wybrani, a to jest dowód demokracji, 
która przynosi różne wyniki. Mnie też nie zawsze po-
dobają się wybrani tu obecni senatorowie, ale przecież 
ktoś ich wybrał. Dziękuję bardzo.(Oklaski)

Jeżeli chodzi o Luksemburg i holding 
w Luksemburgu, to mam nadzieję, że wkrótce do-
czekamy się raportu na temat Getin Holding, który 
przecież zarządza grupą pana Leszka Czarneckiego, 
Getin Banku i że KNF opublikuje podobną siatkę 
powiązań dla grupy Getin. Będziecie państwo mogli 
to sobie porównać i poprzez porównanie wyrobić 
opinię o tym, jak kto prowadzi działalność.

Jeżeli chodzi o zgodność ze standardami tego, co 
było robione, odejście od standardów, niewłaściwy plan, 
to przeczytam państwu fragment odpowiedzi ministra 
finansów na zapytanie posła Maćkały. Minister finan-
sów, pan Leszek Balcerowicz, odpowiedział następująco: 
„Przyjęty w Polsce model spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych jest w istotnych elementach zbieżny 
z modelem funkcjonowania instytucji tego typu w kra-
jach Unii Europejskiej, a obowiązująca obecnie ustawa 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
jest zgodna z zasadami przyjętymi w tym zakresie w Unii 
Europejskiej. Przyjęte w ustawie rozwiązania zapewnia-
ją kasom bezpieczny rozwój i stabilne funkcjonowanie. 
(…) Plany dotyczące działalności systemu spółdzielczych 
kas w przeciągu najbliższych pięciu latach zakładają, że 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe staną się 
dostawcą szerokiego zakresu usług osobistych i konsump-
cyjnych na rynku finansowym w Polsce, zwiększając 
jednocześnie ilość swoich członków”. Takie było stano-
wisko rządu wobec planów, które zostały zrealizowane. 
W tej chwili mamy taką sytuację, że nadzór przychodzi, 
ma swoją własną opinię, swoją własną wizję budowy 
tego sektora, nieuzgodnioną z właścicielami tego sektora, 
z członkami kas.

Jeżeli chodzi o to, jakie dobro… Chcę pań-
stwu powiedzieć tak: kasy są dobrem narodowym. 
Właścicielem tych kas nie jest senator Bierecki ani jego 
paru kolegów tak pięknie opisywanych w tym raporcie. 
Właścicielami tych kas jest niemal 2,7 miliona człon-
ków. Chodzi o ponad tysiąc osiemset placówek, o kil-
kanaście miliardów zgromadzonych w depozytach...

(Głos z sali: Ogromny majątek.)
Ja oczekiwałem, że jeśli będzie się mówić o tych 

wydarzeniach, błędach, złodziejstwie, które przecież 
zwalczałem przez wiele lat, zwalczałem, wykonując 
funkcje ograniczone przepisami ustawy, tej, jaka wte-
dy obowiązywała, to, że nie spotka mnie za to lincz 
publiczny w Senacie Rzeczypospolitej i że może ktoś 
zauważy to, że ta szklanka jest bardziej pełna niż 
pusta, że to, co jest, stanowi ogromną wartość i dobro 
narodowe stworzone dla milionów Polaków, milionów 
gospodarstw domowych, które mogą z tego korzy-
stać i korzystają. Te kilka kas, w których pojawili się 
złodzieje, którymi teraz musi zajmować się nadzór, 
niejako kończąc moje działania, nie może psuć obra-
zu całości, całości dobrze funkcjonującego systemu, 
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, bo 
przez to, że niektóre SKOK są ogromnymi instytucja-
mi zrzeszającymi po kilkaset tysięcy ludzi, niestety 
mają oni znikomy wpływ na to, co dzieje się we wła-
dzach tych spółdzielni.

Wydaje mi się też, że ta dzisiejsza debata może nas 
senatorów, a może także rząd, może innych partnerów 
społecznych, również Kasę Krajową zainspirować 
do tego, aby wprowadzić pewne zmiany w ustawach 
dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych.

Możliwe, że można by było zastanowić się nad 
tym, czy te duże kasy, które przekroczyły już pewną 
granicę, w których nie ma już bezpośredniej łączno-
ści między członkami a władzami SKOK – trudno 
mi powiedzieć, jak wielkie to musiałyby być SKOK 
– nie mogłyby się z mocy prawa, po spełnieniu od-
powiednich warunków, przekształcać w normalne 
banki komercyjne, a o SKOK mówilibyśmy jako 
o tych instytucjach, które mają charakter głównie 
samopomocowy, po to, aby rzeczywiście wokół nich 
budowało się różnorodne życie społeczne.

Dzisiaj niestety SKOK… Może wynika to tak-
że z tych wszystkich problemów finansowych, któ-
re są w systemie, i z tych patologii, których kwin-
tesencją czy skondensowaną formą jest spółka 
w Luksemburgu, bo ona po prostu wywołuje w wielu 
dyskusjach, w czasie spotkań, także wśród członków 
SKOK, najwięcej emocji, budzi wątpliwości z powo-
du niejasności.

Myślę, że wtedy te SKOK ponownie mogłyby 
być takimi instytucjami, o jakich mówił wówczas 
pan premier. Myślę, że słowa, które cytował tu pan 
senator Bierecki, gdy przywołał opinię premiera 
Balcerowicza o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych, pochodziły z lat 1997–2001. Tak, to 
jest opinia, pod którą ja także bym się podpisał, w stu 
procentach, ale to jest opinia z 1999 r. lub z 2001 r. 
To jest ważna opinia, bo rzeczywiście w tamtym mo-
mencie takie te SKOK były. Później trochę odeszły, 
trochę – niektórzy mówią, że bardzo – od idei tego 
wielkiego i ważnego ruchu społecznego.

Ja myślę, że wszystko jest jeszcze do naprawienia, 
to może wrócić i SKOK rzeczywiście mogą stać się 
takimi instytucjami, które wszyscy będziemy szano-
wali i cenili zdecydowanie bardziej niż dzisiaj. Tego 
chciałbym wszystkim życzyć.

Chciałbym na koniec prosić przedstawicieli Kasy 
Krajowej, żeby mieli sporo determinacji, aby odzy-
skać pieniądze, które są dywidendą w spółce luksem-
burskiej, te, o których tu wspomniano.

(Głos z sali: Nie znasz się…)
Tak zostało tu powiedziane.
Jeżeli to jest możliwe. Chodzi o te sto kilkadzie-

siąt milionów złotych, które wzmocniłyby fundusz 
stabilizacyjny kas.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Mariusz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zapisując się do tego wystąpienia, byłem już ostat-

ni, ale okazało się, że po mnie zapisało się jeszcze 
kilka osób. W każdym razie chciałbym to wszystko 
podsumować w związku z tym, że jestem inicjato-
rem dzisiejszej debaty, i że to na mój wniosek pan 
marszałek Borusewicz zgodził się na to, żebyśmy 
mogli poświęcić dzisiaj tyle godzin temu ważnemu 
tematowi.

Intencją tej debaty było to, aby jak najwyraźniej 
pokazać, że lokaty i wkłady zdeponowane w spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są 
bezpieczne, a wszyscy członkowie spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych mogą mieć poczucie, 
że ich środki także są objęte nadzorem niezależnego 
państwowego nadzorcy, jakim jest Komisja Nadzoru 
Finansowego. Chodziło mi o to, aby przez przypadek, 
przez jakiś nieodpowiedzialnie wypowiedziany… bo 
w przestrzeni publicznej pojawia bardzo dużo głosów 
mówiących o tym, że jest to sektor, który nie ma szans 
na przetrwanie.

Chcę powiedzieć, że jestem zadowolony z dzi-
siejszego dnia i z tej rozmowy, z tej debaty, bo 
ustami pana przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego zostało powiedziane – to jest bardzo 
ważna deklaracja… Pan przewodniczący uważa, że 
ten system jest systemem dobrym, wartościowym, 
że ma szansę funkcjonować w naszym systemie fi-
nansowym i że odgrywa istotną i pozytywną rolę 
w wielu miejscach, szczególnie w środowiskach lo-
kalnych. System ten ma także swoje słabości, które 
dostrzegamy my jako senatorowie i które dostrzega 
także nadzorca. O tych słabościach mówił przewodni-
czący i podkreślał, że współpracuje – czasami lepiej, 
czasami gorzej – z Kasą Krajową i z poszczególnymi 
SKOK po to, aby wyeliminować patologie, błędy lub 
niechęć do naprawiania tych rzeczy, które mogłyby 
się zepsuć.

Myślę, że dobrze się stało, iż od dwóch lat system 
ten jest systemem, po pierwsze, nadzorowanym przez 
KNF, a po drugie, że wkłady są zabezpieczone przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To bardzo dobra 
rzecz i bardzo dobra informacja. Niestety w tym sys-
temie – zostało to podkreślone w trakcie tej debaty 
– pojawia się sporo różnych sytuacji patologicznych. 
Jestem przekonany o tym, że ta debata pomoże nam 
wszystkim, pomoże spółdzielczym kasom oszczędno-
ściowym usunąć te sytuacje, te sprawy, które bulwer-
sowały ogromną rzeszę… Chodzi także o członków 



105

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

(senator K. Kleina) szyldów w różnych częściach naszych miast i miaste-
czek. Mimo wszystko te ostatnie wystąpienia atakują-
ce przedstawiony raport nie łagodzą mojego wrażenia 
na temat całej tej instytucji. Niedobrze, że tak się 
dzieje… Powtarzam tu po raz kolejny, że jak pomyślę, 
iż porcja tego typu informacji nagle, z dnia na dzień, 
wycieka i staje się przedmiotem debaty publicznej 
w prasie, radiu i telewizji… Chyba znowu mielibyśmy 
jakiś kryzys finansowy. Te pojedyncze tłumaczenia, 
że raport zawiera błędy mniej czy bardziej istotne, 
chyba nie uratowałyby tej sytuacji.

Ciekawe jest to, że kiedy omawiane są jakieś pro-
blemy, kłopoty, to tutaj z tej trybuny najłatwiej jest 
uderzyć w przedstawiciela rządu – wskazać go pal-
cem, wywołać jego nazwisko i jeszcze mu pogrozić, 
że być może za kilka lat coś wypłynie, coś się ujawni, 
albo wręcz zapytać o jakieś fragmenty z jego życiory-
su. Przykre to jest, że do takich sytuacji tu dochodzi.

Mój pierwszy kontakt ze SKOK był wtedy, kiedy 
pewnego dnia zjawiła się u mnie – ja mam dość duże 
nieruchomości, które wynajmuję z przeznaczeniem 
na lokale usługowe – para młodych ludzi z pytaniem, 
czy mam do wynajęcia jakiś nieduży lokalik. To było 
jakoś w latach 2002–2003, a może pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych. Kiedy zapytałem, po co im ten 
lokal, powiedzieli, że chcieliby rozpocząć tutaj dzia-
łalność finansową. Pytałem dalej: o co chodzi? My 
chcemy agencję finansową założyć – powiedzieli. No 
to pokazałem im to, co miałem, a to były ze 2 m2. 
Postawili tam jakiś taki płotek, no i faktycznie zaczęli 
prowadzić tam działalność. Mnie to trochę zaskoczy-
ło… Działalność bankowa bez żadnych zabezpieczeń, 
bez niczego? No jak to, siedzi człowiek na walizce 
z pieniędzmi i podpisuje jakieś umowy, daje kredy-
ty… Trwało to dwa czy trzy lata, aż w końcu ktoś się 
przyczepił i musieli sobie jakiś porządniejszy lokal 
załatwić. Kiedy rozmawiałem z bankowcami i pyta-
łem, co to jest za działalność, to mówili mi tak: łatwo 
jest im konkurować na rynku z naszymi bankami 
spółdzielczymi – to akurat była nieduża miejscowość 
– bo oni nie mają żadnych kosztów.

Jak powiadam, nie znam się na merytorycznych 
aspektach związanych z tego typu działalnością. 
Skoro jednak na mównicę wychodzi pan senator Pęk 
i głosi, że spółdzielczość to taki ważny sektor, że to 
jest własność narodu, to jest własność ludzi, to jest 
własność spółdzielców i nie wolno na to ręki podno-
sić, nie wolno tego krytykować i trzeba o to dbać, bo 
to jest nasz wspólny majątek, to ja panu senatorowi 
Pękowi przypomnę, że wtedy, kiedy ja jeszcze miałem 
zakaz w wjazdu do kraju, pan senator Pęk był pre-
zesem spółdzielni kółek rolniczych, które do dzisiaj 
istnieją – Serafin jest ich prezesem – ale jakoś pan nic 
o nich nie mówi. Wszyscy o tym zapomnieli, a tam 
też jest majątek, z którym nie wiadomo kto i co robi, 
kto z niego czerpie korzyści. To majątek spółdzielczy 

Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za udział 
w debacie, dziękuję bardzo panu przewodniczącemu 
Komisji Nadzoru Finansowego i całej instytucji za 
to, że z takim zaangażowaniem i wytrwałością pra-
cuje nad tym, aby wszyscy członkowie i właściciele 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
mieli poczucie bezpieczeństwa i pewność, że środki 
zdeponowane w tych instytucjach są bezpieczne.

Ja już tego nie chcę mówić, ale przygotowując się 
do dzisiejszego spotkania, przyjrzałem się debacie na 
temat SKOK w Sejmie, w sejmowej komisji budżetu 
i finansów i powiem, że rzeczywiście nie warto do 
tego wracać, bo znowu wracalibyśmy do rzeczy, które 
dzisiaj są już po prostu niepotrzebne. Niezależnie od 
tego zachęcałbym senatorów, szczególnie z Prawa 
i Sprawiedliwości, żeby przyjrzeli się temu, przeczy-
tali sobie stenogramy z czasu, gdy debatowano, gdy 
my wszyscy debatowaliśmy nad ustawą o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Głosy 
wówczas wypowiedziane są bardzo, bardzo ważne 
także z dzisiejszej perspektywy i pokazują, o co rze-
czywiście w tym wszystkim chodzi. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Świeykowskiego.

Senator Aleksander Świeykowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Zacznę od podziękowań. Jeszcze raz chciałbym 

podziękować przedstawicielom, kierownictwu kra-
jowego nadzoru finansowego za przedstawiony ra-
port. Ten raport – powtórzę to po raz kolejny – to 
była dla mnie opowieść z filmu sensacyjnego, tyle 
wiem o SKOK, że każde zdanie, każda liczba, każ-
da wartość przypominały mi fragmenty rozmaitych, 
wręcz sensacyjnych opowieści. Nie przypuszczałem, 
że gdzieś na naszym rynku finansowym dzieją się ta-
kie rzeczy. Mam wrażenie, że w drugiej części naszej 
dzisiejszej debaty, już po pytaniach, począwszy od 
wystąpienia senatora Biereckiego, zaczęła się rozmo-
wa o zupełnie czymś innym. Nagle się okazało, że 
to jest wspaniała instytucja służąca polskiemu spo-
łeczeństwu, spółdzielczości. Tyle tylko, że i w odpo-
wiedziach na pytania, i w raporcie przedstawionym 
przez pana przewodniczącego była cała masa danych 
– konkretnych liczb, nazwisk, nazw poszczególnych 
SKOK, spółdzielni… Ja nie wiem, jak ta struktura 
w ogóle funkcjonuje. Znam ją tylko z tych zielonych 
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(senator A. Świeykowski) gatywne działania. Ja nie dostrzegłem takich gróźb 
i sądzę, że… Zawsze i wszędzie powtarzam, że po 
moich przerwach w działalności publicznej i parla-
mentarnej akurat w Senacie odnajduję element dużej 
współpracy i wzajemnego zrozumienia. I mówię to 
jako osoba, która od 1980 r… Jestem w miarę do-
świadczony w różnych debatach i myślę, że te sfor-
mułowania padają niepotrzebnie. Nikt nikomu nie 
grozi, ale należałoby, co podnoszę, wrócić jeszcze do 
tego tematu, bo jest to bardzo poważny problem. To 
jedyna instytucja finansowa, która jest polska, dlatego 
nie chciałbym… Dzisiaj boję się nawet mówić, że ona 
jest polska, bo panuje taki klimat, że poniekąd może 
pojawić się posądzenie o jakiś nacjonalizm, o jakieś 
niewyobrażalne wręcz podejście… Chciałbym bardzo 
usłyszeć, choć pewnie już nie dziś, czy wobec innych 
instytucji finansowych w Polsce podejmowano tak 
szczegółowe, tak staranne działania kontrolne i czy 
składano tak obfite sprawozdania w Senacie i w me-
diach – bo mediom przecież od dłuższego czasu też 
SKOK przeszkadzały.

Pytam konkretnie, ponieważ, proszę państwa, ob-
chodzimy dwudziestopięciolecie przemian, jestem 
więc zapraszany… Ale uczestniczę w tym jako ten, 
który był gdzieś tam na początku, to nie moja zasługa, 
to zasługa „Solidarności” Nowej Huty, że mogłem być 
jej reprezentantem. W każdym razie słyszę, że upra-
wiamy znów propagandę sukcesu, taką propagandę 
jak za czasu gierkowskiego, że jest wszystko dobrze. 
A wiemy, że w tym dwudziestopięcioleciu nie wszyst-
ko było dobre. Przede wszystkim zadłużenie kraju, 
a jest ono w tej chwili największe, każe nam postawić 
pytanie: czy takie zadłużenie musiało powstać i kto 
był zwolennikiem tego zasłużenia?

Kontekst tej mojej wypowiedzi odnosi się tak tro-
chę nie wprost do dzisiejszego tematu, ale trudno się 
nie ustosunkować do tego, że uczyniliśmy tu poli-
tyczną konfrontację, a obiektem tego jest instytucja, 
która jest Polakom niezwykle potrzebna. Cieszę się 
jednak, że senator Kleina powiedział, że ma nadzieję, 
iż środki zdeponowane na różne sposoby w kasach 
są bezpieczne, a także że będą one bezpieczne, bo to 
jest chyba najważniejsze. I apelowałbym, żebyśmy na 
przyszłość debaty w tego typu sprawach… żebyśmy 
w przypadku takich debat dawali sobie trochę czasu 
na pewną refleksję, by lepiej się do nich przygotować. 
Bo tu nie można występować – przepraszam, że tak 
to określę – stadnie. A tak niestety się… No, taki 
mam odbiór, nie wiem, czy dobry, może zły. Dziękuję, 
Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Leszka Czarnobaja.

i należy do wszystkich. Prawda? Tylko nikt tego nie 
kontroluje. Może pan by się również o to upomniał 
i zapytał, co się z tym dzieje. A nie wytykać i jeszcze 
mówić, że grożą mi jakieś sądy, rozprawy. Bo akurat 
z tego, co usłyszałem… W wyobraźni powstał ob-
raz wielkiej afery, którą należałoby się zająć i która 
szkodzi wizerunkowi naszego kraju. Tyle słyszymy 
o wielkim rozwoju, a teraz nagle dowiadujemy się, że 
dzieją się tego typu historie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Gila.

Senator Mieczysław Gil:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
i Panowie!

Miałem nie zabierać głosu, ponieważ… Wydaje mi 
się, że na temat kas wiem bardzo wiele, znam szcze-
góły ich powstawania, bo kiedy po raz pierwszy ich 
przedstawiciele przyjechali do Polski, to najpierw tra-
fili do mnie. I to nie w Gdańsku miały one powstawać, 
tylko w Nowej Hucie, a wyłącznie pewne niedopatrze-
nie znanych wam ludzi, a wówczas moich współpra-
cowników, spowodowało, że nie odpowiedzieliśmy na 
stosowne deklaracje. Ale nie w tym rzecz. Emocje tu 
zawsze będą, bo przecież… Uważam – i nawet pró-
bowałem tu ingerować – że byłoby lepiej, gdybyśmy 
tę debatę przełożyli na czas nieco późniejszy i mogli 
w spokoju zapoznać się z tym bogatym materiałem, 
który został przedstawiony.

Chciałbym ufać… Mam taką zasadę, że zawsze 
ufam przedstawicielom władz, którzy twierdzą, że 
przedstawiane materiały są rzetelne i uczciwe, ale 
kiedy słyszę tyle wątpliwości z ust osób, do których 
też mam zaufanie… Uważam, że sugestia, by deba-
tować po dokładnym zapoznaniu się z tymi materia-
łami, była słuszna. Dziś przeprowadziliśmy debatę, 
która bez wątpienia negatywnie wpłynie na pozycję 
SKOK w odbiorze publicznym, a tego czynić nie 
wolno. Mało tego. Uważam, że państwo z Platformy 
Obywatelskiej tu w Senacie podeszli do SKOK do 
tego stopnia jednostronnie, iż mam prawo nazwać to 
działanie działaniem politycznym. Może się mylę, 
ale jestem gotowy…

Jednocześnie pragnę stwierdzić że, jak już mó-
wiłem, temat ten jest mi bardzo bliski – nawet kiedy 
wychodziłem z sali, to cały czas słuchałem transmisji 
tej debaty – więc chciałbym odnieść się do… Senator 
Świeykowski stwierdził, że padały tu groźby pod 
adresem tych, którzy posądzają SKOK o jakieś ne-
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– no, nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie – w py-
taniach pana senatora Jackowskiego. To jest moje 
osobiste zdanie i chciałbym to powiedzieć publicz-
nie, a także zadedykować panu, jak myślę, ale też 
nam wszystkim, wypowiedź z debaty pana senatora 
Pęka: „Jeżeli chcecie na tym łapę położyć, to wasza 
sprawa, ale pamiętajcie, że nie jesteśmy tak naiwni, 
żeby o tym nie wiedzieć. I przyjdzie taki czas, że 
was z tego rozliczymy – solidnie i do spodu”. I tak 
chciałem zakończyć, mówiąc, że będziemy czekać na 
to rozliczenie. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Pęk: I tak będzie.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Michalskiego.

Senator Jan Michalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po wysłuchaniu informacji pana przewodniczące-

go nie odważyłbym się powtórzyć sentencji wygło-
szonej przez senatora Kazimierza Kleinę. Ja jestem 
bardzo zaniepokojony. I myślę, że każdy obywatel 
kraju ma prawo wiedzieć o sytuacji instytucji, które 
służą do bezpiecznego lokowania pieniędzy. Myślę, 
że dzisiaj ta informacja została udzielona w taki spo-
sób, że każdy może sobie wyrobić zdanie. Będąc na 
miejscu obywatela, należy bardzo szczegółowo ana-
lizować miejsca, gdzie się pieniądze lokuje. I może 
niech to będzie zakończenie, bo myślę, że jedynym 
gwarantem nie może być jednak Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, na który składają się inne instytucje, 
a tak naprawdę wszyscy obywatele. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Pęka.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku!
Tak się składa, że ja rzeczywiście dość mocno 

występuję w Senacie, zgodnie ze swoim głębokim 
przekonaniem. Chcę przypomnieć gwoli prawdy hi-
storycznej, że bardzo mocno występowałem również 
przez lata w Sejmie Rzeczypospolitej, przestrzegając 
przed niektórymi działaniami. To była prywatyza-
cja banków – zupełnie skandaliczna. Przypomnę, 
że Bank Śląski i następne banki zostały oddane tak 
po prostu, za bezcen, bez istotnych przychodów bu-
dżetowych. I nie było na początku tego etapu żadnej 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Tak jak prosiła pani profesor, będzie krótko. Ja, 
szanując profesorów, postaram się, jako uczeń, tak 
zrobić.

Jeszcze tylko dwa słowa, bo nie dokończyłem mo-
jego poprzedniego wystąpienia. Myślę też, że pan 
senator poruszył tu kwestię ważnego elementu – dys-
kusji, która odbywa się nie tylko tu, w parlamencie, 
poza tym dyskusji, która w sumie, jak można powie-
dzieć, chwały SKOK na pewno nie przynosi – tak 
generalnie można to powiedzieć. Ja dzisiaj nie mó-
wię jednoznacznie, czyja tu jest wina, bo z ust pana 
przewodniczącego słyszę, że jest tak, jak jest, z ust 
państwa słyszę, że to jest atak polityczny na polskość 
i że będziecie tego wszystkiego bronić, z kolei…

(Senator Grzegorz Bierecki: To na posiedzeniu 
komisji tak…)

Myślę, że na posiedzeniu komisji będzie na pewno 
okazja…

Ja, przygotowując się do debaty, patrząc, jak piszą 
media… No, nie będę cytował tych mediów, które 
krytykują SKOK, bo przecież posądzilibyście mnie 
o stronniczość. A więc nie będę cytował redakcji, 
które to… Zacytuję tylko tekst z maja 2013 r., był 
on w „Polityce”, którego autor pisze tak: „Ustawa 
o SKOK w obecnej postaci zbliża nas do rozwią-
zań prawnych w krajach o wątpliwej demokracji, jak 
Białoruś”. No rozumiem, ale co to ma wspólnego 
z tym, o czym mówił pan senator Gil? I dalej autor 
stwierdza… A są to sprawy, które także w tej naszej 
debacie padają…

(Senator Zdzisław Pupa: Co to za tekst? Z czego?)
Wydrukowałem ten tekst, zaraz zrobię… Dalej 

jest tak: „Czarny scenariusz. Kasy SKOK to nie tylko 
spółdzielcze instytucje finansowe. To także zaple-
cze niezliczonych inicjatyw społecznych, fundacji 
i stowarzyszeń. Również na rynku medialnym. Od 
udziału w realizacji znakomitego filmu «Układ za-
mknięty» bijącego rekordy frekwencji w kinach, po 
wsparcie finansowe dla nowych przedsięwzięć praso-
wych. Reklamy SKOK możemy znaleźć w «Naszym 
Dzienniku», Telewizji Trwam, Radiu Maryja, 
«Gazecie Polskiej», tygodniku «wSieci» oraz na licz-
nych portalach niekoniecznie sprzyjających koalicji 
rządzącej”. I to jest obraz widziany z drugiej strony, 
który cytuję i którego nie komentuję.

Kończąc już i dziękując bardzo wszystkim, przy 
czym szczególne podziękowania składam na ręce 
pana przewodniczącego za to, co dzisiaj tutaj usły-
szeliśmy, a także nie rozstrzygając, czy były pewne 
błędy, czy nie, chcę przedstawić też swoje osobiste 
zdanie. Otóż chcę powiedzieć, że myślę, iż chciałbym 
przeprosić pana przewodniczącego za to, co padło 



108

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

(senator B. Pęk) są przez Biereckiego – zwróćcie uwagę, że to jest 
człowiek z niebywałą klasą i wiedzą – muszą budzić 
wątpliwości co do waszych intencji, ja nie mówię, że 
wszystkich, ale tych, którzy rozpoczęli to działanie. 
Panu Kleinie już odpuszczę, bo widziałem, że na ko-
niec trochę go sumienie ruszyło. (Wesołość na sali) 
(Oklaski)

Kończąc, chcę powiedzieć, że SKOK są w Polsce 
potrzebne. Panowie z KNF, zwróćcie uwagę na tych 
drani, którzy w bezczelny sposób ograbiają biednych 
ludzi – myślę o tych chwilówkach – bo to jest skandal 
i to, że nic z tym nie robicie, również jest skandalicz-
ne. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan przewodniczący chciałby jeszcze zabrać 

głos i ustosunkować się do wystąpień?
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że gdy słuchałem wystąpie-

nia pana senatora Pęka, który mówił o mnie jako 
o politruku działającym na zamówienie polityczne, 
a później słuchałem pana senatora Biereckiego, który 
mówił, że tymi naszymi działaniami, przypomnę, do-
tyczącymi ustanowienia zarządców komisarycznych, 
chronimy jakieś osoby, które są związane z partią 
koalicyjną… Myślę, że jesteście panowie…

(Senator Grzegorz Bierecki: Niczego takiego nie 
powiedziałem, Panie Przewodniczący.)

(Głos z sali: Tak to zabrzmiało.)
Tak to zabrzmiało, Panie Senatorze. Ja może bez 

takiej klasy, ale pan pozwoli, że dokończę.
Może byście się państwo, panowie zdecydowa-

li, czy my jesteśmy z nadania politycznego, czy też 
działamy w sposób profesjonalny.

Pan senator Bierecki powiedział, że dwa razy 
w SKOK Kopernik wprowadzał zarządcę komisa-
rycznego.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
Ja wprowadziłem raz i problem tej kasy zostanie 

rozwiązany poprzez likwidację. Na co bodajże pan 
senator Pęk, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, że 
chcemy za darmo, za bezcen wepchnąć to wszystko 
w banki i w ten sposób to likwidujemy.

Chciałbym też panu senatorowi Pękowi odpowie-
dzieć, że gdyby znalazła się kasa, która byłaby w sta-
nie to udźwignąć i która chciałaby to zrobić, to być 

kontroli wielkiego transferu polskiego kapitału za gra-
nicę. To był rabunek w biały dzień, za który nikt nie 
poniósł odpowiedzialności. O tym, czym się skończą 
narodowe fundusze inwestycyjne, mówiłem półtorej 
godziny w polskim Sejmie. Uznano, że przegrałem 
sprawę, bo pan Kaczmarek utrzymał się na pozycji 
ministra. Mówiłem, czym się skończą otwarte fundu-
sze emerytalne. Dzisiaj wszyscy widzą, słyszą i czują, 
czym się to skończyło.

Proszę państwa, chcę także wygłosić pewną sen-
tencję osobistą, nie tyle skierowaną do czcigodnego 
senatora Świeykowskiego, co do całej Izby. Jeden z se-
natorów, którego w tej chwili nie ma na sali, kiedyś 
w mediach na żywo odważył się, no, właściwie mnie 
obrazić. Nie mogłem już na to zareagować z uwagi na 
to, że program się skończył. No cóż, jeżeli państwo 
senatorowie uważacie, że bycie magistrem inżynie-
rem zootechniki po krakowskiej Akademii Rolniczej, 
gdzie było ośmiu kandydatów na jedno miejsce – była 
to uczelnia elitarna – to jest grzech, i że kierowanie 
Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Zielonkach pod 
Krakowem to jest grzech, to chyba wyobraźnia wam 
osłabła. Ta spółdzielnia kółek rolniczych wówczas, 
jeszcze w głębokiej komunie, bo to był rok 1985, była 
traktowana jako własność quasi-peerelowska, a kiedy 
ja tam przyszedłem, stała się własnością spółdzielczą, 
Panie Świeykowski. Po wyrzuceniu jednego z okra-
dających tę spółdzielnię ludzi, pracowników, który 
był szefem tamtejszego POP – przypominam, to była 
podstawowa organizacja partyjna – stanąłem przed 
egzekutywą komitetu partyjnego w Zielonkach, jak 
nazywała się gmina, oskarżony o świadomą i celową 
likwidację organizacji partyjnej, proszę pana. I wie 
pan, jak się zabawa skończyła? Towarzysze odmówili 
mi rekomendacji, co w tamtych czasach oznaczało 
koniec kariery, a ja zwołałem radę nadzorczą, która 
składała się w większości z ludowców. I stary działacz 
ludowy, współpracownik Witosa, oświadczył: to co, 
chłopy, będziemy mieć prezesa bez rekomendacji? 
Kto za? No i ośmiu było za, a czterech czerwonych 
– przeciw. I nic mi nie zrobili przez pięć lat, a spół-
dzielnię odbudowałem, proszę pana. I nie życzę sobie, 
żeby próbować w pejoratywny sposób wyciągać takie 
sprawy. Ja walczyłem po prostu o własność spółdziel-
czą i ją wywalczyłem. Dzisiaj również próbuję tego 
bronić, występuję przeciwko próbie rabunku, bo jeżeli 
ktoś zrozumiał tę debatę, a słuchał jej uważnie, to 
widać, słychać i czuć, o co w tym wszystkim chodzi, 
widać, że intencje nie są czyste, że działa się z pobu-
dek politycznych.

Ja to rozumiem, w demokracji takie rzeczy są 
możliwe, ale nie jest możliwe, żeby to było poka-
zywane tylko jednostronnie, bo argumenty, które 
tu zostały wygłoszone, zwłaszcza z niebywałą kla-



109

65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.
Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  

na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych… 

(przewodniczący A. Jakubiak) łem o tym w trakcie mojego wystąpienia – że według 
raportu otwarcia sporządzonego przez biegłych, nie 
przez komisję, na dzień 30 września 2012 r. w przy-
padku czternastu kas mieliśmy do czynienia z sy-
tuacją, że fundusze nie wystarczały… mieliśmy do 
czynienia z ujemnymi funduszami własnymi. Co to 
oznacza? To oznacza, że aktywa nie wystarczały na 
pokrycie zobowiązań. Jeżeli państwo popatrzyliby-
ście na treść art. 74k ustawy o SKOK, to zobaczyli-
byście, że tam jest przepis, w którym mówi się, że 
jeżeli aktywa nie wystarczają na pokrycie zobowią-
zań, według sprawozdawczości, to Komisja Nadzoru 
Finansowego może zawiesić działalność kasy i złożyć 
wniosek o upadłość. A więc gdybyśmy chcieli dzia-
łać z pobudek politycznych, tobyśmy z tego przepisu 
skorzystali.

Wielokrotnie państwu mówiłem również o tym 
– powtarzam to jeszcze raz – że upadłość traktuje-
my jako ostateczność, jako rozwiązanie w sytuacji, 
gdy inne możliwości restrukturyzacji są niemożliwe. 
SKOK Wspólnota była wyjątkowym przypadkiem, że 
tak powiem, skutkiem wielu następujących po sobie, 
kolejnych, błędnych, złych decyzji podejmowanych 
zarówno przez same kasy, jak i nadzorującą je Kasę 
Krajową. Według mojego standardu wykonywania 
nadzoru nigdy byśmy nie wyrazili zgody na połącze-
nie dwóch kas z ujemnymi wynikami. W związku 
z takimi działaniami można mówić, iż w okresie wy-
konywania nadzoru przez Kasę Krajową nie upadła 
żadna kasa. Tylko co z tego wynika?

Co do sposobu wykonywania przez nas – chodzi 
o to, co się działo wcześniej… Myślę, że państwo 
lepiej wiecie – mówię tu o panu senatorze Biereckim, 
panu senatorze Gilu – ile kas było na początku, a ile 
było w dniu, w którym objęliśmy je nadzorem. 
Dziesięciokrotnie mniej?

(Głos z sali: Na początku była jedna.)
A więc proszę bardzo, żebyście państwo w tej de-

bacie, w tym stawianiu nam zarzutów dotyczących 
braku profesjonalizmu, a raczej kierowania się jaki-
miś intencjami politycznymi, zechcieli miarkować. 
My wykonujemy nadzór w stosunku do kas w taki 
sam sposób, w jaki wykonujemy go w stosunku 
do banków – ja o tym już mówiłem. Nie jesteśmy 
liberalnym nadzorem, nikt nigdy nam tego nie po-
wiedział, wręcz przeciwnie, mówi się, że jesteśmy 
nadzorem niezwykle konserwatywnym i rygory-
stycznym. Pragnę jednak powiedzieć także i to, że 
Polska jest jednym z niewielu krajów, jeżeli nie je-
dynym, który w czasie kryzysu bankowego, jeszcze 
nie tak dawno temu, nie wydał ani jednej złotówki 
na rekapitalizację banków. Dzisiaj fakt, że możemy 
mówić, że polski system finansowy jest mocny, sta-
bilny, bezpieczny, nie wziął się znikąd. To jest ciężka 
praca ludzi zarówno w bankach, jak i w nadzorze 
bankowym. Jeżeli będziemy mieć taką sytuację… 

może mielibyśmy coś na ten temat do porozmawiania, 
ale po pierwsze, takiej kasy nie ma…

(Senator Grzegorz Bierecki: A dostanie te pienią-
dze, te 3 miliardy?)

Po pierwsze, takiej kasy nie ma.
(Senator Bogdan Pęk: A te miliardy, które przy-

szły z Unii?)
(Głos z sali: Nie przeszkadzajcie.)
(Senator Bogdan Pęk: To są bajki, a nie kasa…)
Do tego też dojdziemy, ja się odniosę do tych 3 mi-

liardów z Unii, jeśli panowie pozwolicie, bo jesteście 
w błędzie, ale najpierw skończmy ten wątek.

Wróćmy do SKOK Kopernik. Proszę panów, sy-
tuacja jest następująca. Nie ma w systemie SKOK 
takiej kasy, która byłaby to zdolna przejąć, i nie ma 
w systemie SKOK takiej kasy, która chciałaby to 
zrobić. Co więcej, żeby panów zaskoczyć, powiem, 
że Kasa Krajowa zwróciła się do Komisji Nadzoru 
Finansowego z wnioskiem, może raczej apelem, że-
byśmy poszukali banku, który zechciałby tę kasę 
przejąć.

(Głos z sali: Bank to…)
Co do owych 3 miliardów, które przyszły z Unii, 

powiedziałbym tak: proszę panów, trochę więcej pro-
fesjonalizmu.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja nie mówiłem, że…)
Jeśli chodzi o te 3 miliardy zł, które dotyczą za-

akceptowanego przez Komisję Europejską programu 
pomocy publicznej, to są to środki, które będą pocho-
dziły z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To są 
środki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To 
nie są środki, które daje nam Unia Europejska. Unia 
Europejska do restrukturyzacji systemu SKOK nie 
dołoży ani jednego centa – już nie mówię o euro – 
a co dopiero mówić o miliardach. A więc to są środki 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Państwo jako 
długoletni parlamentarzyści – do pana senatora Pęka 
z pewnością odnosi się to określenie – wiecie, jaki 
jest mechanizm budowania funduszy Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Pan senator dobrze wie, 
że na ten fundusz od wielu lat składały się banki, 
a nie SKOK, a więc chyba jest rzeczą nienaganną, 
niezasługującą na tak naganne oceny to, że pomoc 
zostałaby udzielona właśnie bankom. Z naszego 
punktu widzenia, o czym już wielokrotnie mówiłem 
na tej sali, najważniejszą kwestią, najważniejszym 
zadaniem, celem, misją – jak kto woli – jest ochrona 
depozytów. Forma prawna jest mniej istotna. I chciał-
bym, żebyście państwo, rozmawiając o problemach 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
o tym pamiętali.

Wracamy do kwestii zamówień politycznych. 
Jeżeliby wpisać się w to, co państwo tutaj mówicie, 
to pragnąłbym zwrócić państwa uwagę – już mówi-
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(przewodniczący A. Jakubiak) opatrywali własnymi komentarzami. One i tak od-
noszą się tylko do ustaleń z inspekcji.

Dla kogo są kasy? Pan senator Pęk mówił tu 
o drobnych ciułaczach, o biednych ludziach itd. Ja 
chyba już mówiłem o kwocie średniego depozytu, 
która wynosi 23 tysiące 191 zł. To są dane ze spra-
wozdawczości, proszę państwa.

(Głos z sali: Ile?)
23 tysiące 191 zł. A maksymalny depozyt, Panie 

Senatorze, to jest 25 milionów 957 tysięcy 875 zł.
(Senator Leszek Czarnobaj: Drobni ciułacze…)
Taki to jest drobny ciułacz.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Z Luksemburga…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

o zaprzestanie komentowania. Mieliście państwo 
możliwość wypowiedzenia się.)

(Głos z sali: Ale…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Musimy 

pozwolić panu przewodniczącemu się wypowiedzieć. 
Bardzo proszę.)

Przepraszam bardzo, ale SKOK Wołomin to jest 
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która 
do 27 października 2012 r. była objęta nadzorem Kasy 
Krajowej. Nie można się wyprzeć… Funkcjonowała 
na podstawie tych samych przepisów, na podstawie 
których funkcjonują wszystkie kasy. Gdzie to było? 
Ja nie wiem, tego państwu nie powiem.

Średni kredyt – o tym też mówiłem – wynosi 12 ty-
sięcy 5 zł, a maksymalny kredyt, Panie Senatorze, 
dla tego drobnego ciułacza to 23 miliony 583 tysiące 
665 zł.

(Senator Leszek Czarnobaj: Na zakup ciągnika…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę o zaprzestanie komentarzy, Panie Senatorze. 
Dobrze?)

Ja bym bardzo prosił, żebyśmy nie starali się ge-
neralizować. Mnie się bardzo podoba to, co mówią ci 
z państwa senatorów, na przykład senator Klima – żeby 
nie było, że chodzi tylko o senatora Kleinę… Chodzi 
o poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji, a nie o wywoły-
wanie jakichś demonów i sprowadzanie wszystkiego do 
politycznego spisku. Ja nigdy się tym nie zajmowałem 
i nie zamierzam zajmować. Chcemy zniszczyć polski 
kapitał – bardzo mi się podoba to sformułowanie… 
Na walne zgromadzenie kasy, która ma około dzie-
więciuset siedemdziesięciu tysięcy członków – to jest 
Kasa Stefczyka – zapisało się dwadzieścia siedem osób, 
a obecne były dwadzieścia trzy czy cztery.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale to są przecież 
przedstawiciele…)

Ja tylko mówię o więzi pomiędzy tymi dwudzie-
stoma czteroma osobami biorącymi udział w walnym 
zgromadzeniu a dziewięciuset siedemdziesięcioma 
tysiącami członków i ich świadomości…

I dwie uwagi, może nawet trzy, dotyczące wy-
stąpienia pana senatora Biereckiego. Rzeczywiście, 

To praca, ale i współpraca. Brak współpracy z Kasą 
Krajową ma istotne znaczenie dla przebiegu restruk-
turyzacji – ja jeszcze raz to podkreślam – a nadal 
mamy taką sytuację, że nawet po zaciągnięciu po-
życzki w podmiocie, którego jest się właścicielem, 
na kwotę 50 milionów zł, w Luksemburgu pozostaje 
90 milionów zł. Jak państwo reprezentujący sektor 
SKOK chcecie, żeby Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
dokładał do restrukturyzacji tego sektora, skoro wy 
sami nie jesteście w stanie ściągnąć tych pieniędzy 
do Polski? To leży w waszych kompetencjach i to jest 
waszą powinnością. Przerzucanie spraw na nadzór 
jest ogromnym nieporozumieniem.

Pan senator Pęk… Już pomijam kwestię, że nie-
które jego sformułowania nawołujące do tego, jak on 
by sugerował, aby te osoby, które czują się urażone 
moim wystąpieniem, zastanowiły się może, czy nie 
pociągnąć mnie do odpowiedzialności… Ja mogę 
powiedzieć tylko tyle: jest to, moim zdaniem przejaw 
próby wywierania nacisku na nas.

(Senator Aleksander Świeykowski: Tak jest, to 
próba…)

Nie inaczej.
A cóż w czasie tej prezentacji powiedziano, co 

nie jest prawdą?
(Senator Grzegorz Bierecki: Na przykład o wielu 

spółkach…)
Zaraz do tego dojdziemy, Panie Senatorze.
Co takiego powiedziano, co jest nieprawdą? Że 

są czterdzieści cztery kasy, jak to się mówi, na pro-
gramach? Że jest dwadzieścia kilka postępowań? Że 
jest ileś tam kas, które mają ujemne współczynniki 
wypłacalności, i de facto można by się zastanawiać, 
czy nie należy wykonywać przepisów prawa, jeśli 
chodzi o komisję, i zgłaszać wniosków o upadłość? 
To jest ta nieprawda?

Państwo oczekiwaliście od nas rzetelnej informa-
cji. Powinnością jest, aby taka informacja oparta na 
podstawie sprawozdawczości oraz naszych ustaleń 
inspekcyjnych została państwu przedstawiona. To nie 
jest nic innego niż to, co jest publikowane co kwartał 
na stronach KNF. To są te same dane, to nie jest żadne 
kopernikańskie odkrycie, to nie jest zatajanie czegoś 
i odkrywanie tego dzisiaj, i wykorzystywanie tego 
w jakikolwiek sposób polityczny.

Od pierwszego raportu, tak bym powiedział, któ-
ry odnosił się do badań tak zwanego bilansu otwar-
cia, poprzez kolejne raporty kwartalne my rzetelnie 
pokazujemy to, co wynika ze sprawozdawczości. 
Jednocześnie, a tego nie możecie nam zabronić w sy-
tuacji, gdy mamy do czynienia z kasami, które nie 
prowadzą swojej działalności w sposób określony 
przez ustawodawcę i zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa, nie będziemy tych danych sprawozdawczych 
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(przewodniczący A. Jakubiak) struktywnych wniosków, a czym innym jest składanie 
wniosków i żądanie dowodów, które to postępowanie 
przedłużają. A powiedziałem to, Panie Senatorze, 
w kontekście potrzeby jakby poluzowania procedury 
administracyjnej, w kontekście postępowań restruk-
turyzacyjnych. Gdy mówimy o zatwierdzeniu prezesa 
– proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Ale gdy 
mówimy o tym czy decydujemy o tym, czy kasa, będąc 
niewypłacalna, będzie przyjmowała kolejne depozyty 
i kolejne osoby będą, bym powiedział, ryzykowały 
majątkiem swojego życia, to władza publiczna, jak mi 
się wydaje – a do niej zaliczam też i Senat – powinna 
być zainteresowana tym, żeby w takich przypadkach 
rozstrzygnięcia zapadały jak najszybciej. Nie może być 
tak, że gra, ping-pong toczy się, bym powiedział, na 
koszt nie tych, którzy składają te wnioski, nie na koszt 
Komisji Nadzoru Finansowego, ale na koszt deponenta, 
bo to on ryzykuje swoje środki.

Gdybyśmy mieli taką sytuację – znowu docho-
dzę do SKOK Wspólnota – że ta upadłość zostałaby 
ogłoszona wcześniej, to być może ileś tych osób, któ-
re ulokowały swoje depozyty przekraczające kwotę 
gwarancji, nie musiałoby dzisiaj przeżywać tragedii, 
a Kasa Krajowa nie musiałaby wykładać 25 milio-
nów zł ze środków przeznaczonych na pomoc dla 
kas, które już funkcjonują, a które wymagają tej po-
mocy, dokapitalizowania, gdyż tam następni ludzie 
przynoszą swoje pieniądze. Bo ona musiała wydać 25 
milionów zł na co? Na to, żeby pokryć te depozyty, 
które nie są objęte gwarancjami.

Gdy mówimy o interesie publicznym, to chciejmy 
widzieć to również i z tej strony. To nie jest moje wy-
godnictwo czy wygodnictwo komisji, to nie jest oczeki-
wanie braku kontroli. Każda decyzja administracyjna, 
którą komisja podejmuje, podlega kontroli sądowej, 
dwuinstancyjnej. Wydaje mi się, że taki tryb i kontrola 
administracyjna gwarantują to, iż decyzje te są podej-
mowane w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny.

I na sam koniec – sektor SKOK ma szansę. On do-
stał tę szansę. To jest tylko problem tego sektora, jak 
z tej szansy skorzystać. Ucieczka do przodu poprzez 
kolejne – ja nadal będę je tak nazywał – operacje pa-
pierowe i sprawozdawcze nic nie da, bo rzeczywistość 
nadal będzie taka sama.

Jako memento… Jeżeli kredyt nie jest obsługiwa-
ny, pozostaje niespłacany przez dwanaście miesięcy, 
to sytuacja kasy nie poprawi się tylko z tego powodu, 
że otrzyma ona weksel lub skrypt dłużny na taką 
samą kwotę, gdy instrumentem bazowym jest ten 
sam nieobsługiwany kredyt. To tylko iluzja. Jeżeli 
chcemy takich iluzji uniknąć, żeby nie obudzić się 
w sytuacji, kiedy będzie już za późno, powinniśmy, 
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, twardo stąpać po 
ziemi i nie obrażać się na liczby. Trzeba to wszystko 
przyjąć do wiadomości i wykazać pewną chęć do 
współpracy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Panie Senatorze, w jednym miejscu w tej prezentacji, 
do której miał pan możliwość… Znajduje się tam 
fundacja Polski Instytut Katolicki Sursum Corda. 
I tam jest podane, na podstawie informacji z rejestru 
handlowego, w jakich spółkach pan pełni funkcje. 
W materiale, który odnosi się do powiązań w ramach 
systemu SKOK, tej fundacji już później nigdy więcej 
nie ma. To jakby na marginesie… Fundacja Sursum 
Corda występuje zatem tylko w jednym miejscu, 
w którym pokazujemy te wszystkie podmioty, w dzia-
łalność których w różny sposób jest pan zaangażo-
wany. Natomiast tam, gdzie mówimy o powiązaniach 
w ramach systemu SKOK, fundacji Sursum Corda nie 
ma. I to jest jedna uwaga.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale jest osiem innych 
podmiotów, nieistniejących…)

Zaraz do tego dojdziemy. Jeżeli pan będzie potrafił 
wykazać, iż według stanu na dzień 23 maja 2014 r. to, 
co zostało w tym raporcie opisane, to jest niepraw-
da, to przyznam panu rację. Pragnę jednak zwrócić 
uwagę pana i Wysokiej Izby, że te informacje celowo 
opatrzyliśmy dodatkową informacją o źródle ich po-
chodzenia. Na każdej stronie jest napisane, że tym 
źródłem jest System Informacji Prawnej LEX. I każdy 
może to sprawdzić. Jest tam również data zaciągnię-
cia tych informacji z systemu: 23 maja 2014 r. Ja nie 
kwestionuję tego, że być może po tej dacie te spółki, 
o których pan mówi, zostały wykreślone. Ja chciałem 
powiedzieć tylko tyle, że na tę datę te spółki były 
zarejestrowane i wpisane do rejestru handlowego.

Pytaliście państwo też, jak to było z majątkiem tej 
fundacji, z tym, że on w końcu trafił do tych osób. Nie 
będę podawał nazw i nazwisk, ale to było mniej wię-
cej tak: decyzją fundatora te środki, majątek fundacji 
został przeniesiony na spółdzielnię pracy, spółdzielnia 
pracy została przekształcona w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością – w spółkę jawną.

Pan senator Bierecki postawił mi też zarzut, że 
odpowiadając na pytanie pana senatora Klimy, po-
wiedziałem, że nie respektuję reguł państwa prawa, 
i powiedział, że w ogóle to jest skandal, żeby czło-
wiek taki jak ja – bo tak to brzmiało – kierował urzę-
dem, gdyż nie uwzględniam tych głosów w dyskusji 
i w postępowaniach prowadzonych przez komisję, 
chcę niejako, w podtekście, zakneblować, ograniczyć 
prawa stron.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie głosów w dys-
kusji, tylko…)

Tak, w postępowaniach administracyjnych, Panie 
Senatorze – dopowiem, żeby być ścisłym. Nawet Sąd 
Najwyższy nie daje ochrony tym, którzy nadużywają 
swojego prawa podmiotowego. Czym innym jest ak-
tywny udział strony w postępowaniu, składanie kon-
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około 200 zł – tyle kosztuje pozyskanie klienta deta-
licznego – więc pomnóżcie sobie państwo…

Jeżeli mówimy o statystyce, którą przedstawił 
pan prezes… To prawda, że tę statystykę w du-
żym stopniu zaciemniał ten nieszczęsny SKOK 
Wołomin, który przecież prowadzony był w celach 
oszukańczych. On był prowadzony po to, żeby… 
Tam znaleźli się bandyci, którzy działali po to, 
żeby tę kasę pozbawić pieniędzy. My to zobaczy-
liśmy, ale niestety stało się to akurat w momencie 
przekazywania nadzoru. Stało się to wtedy, kiedy 
byłem u pana przewodniczącego, żeby przekazać 
listę kas będących u nas pod obserwacją, co do 
których widzimy problem. SKOK Wołomin był na 
tej liście. Mogę powiedzieć, że może miałem szczę-
ście, bo gdybym to ja zajął się SKOK Wołomin, to, 
po pierwsze, może też dostałbym w głowę, a po 
drugie, pewnie nie przydzielono by mi państwowej 
ochrony, a parę gazet by się bardzo ucieszyło z tego, 
że spółdzielcy tak się zbuntowali przeciwko temu 
wrednemu nadzorowi, że dali mu w łeb. Więc o tym 
też trzeba pamiętać.

Jeżeli chodzi o często tutaj powtarzane – pan też to 
zrobił, tak przynajmniej usłyszałem – historie o usta-
wie, o tym, kto blokował ustawę itd., to ja chciałbym 
zwrócić państwa uwagę na to, że, po pierwsze, Kasa 
Krajowa nigdy nie była przeciwko ustawie…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę… bo te trzy minuty…)

Już skracam, tak…
Krótko mówiąc, w 2008 r. został wniesiony 

projekt zmiany ustawy o SKOK, nad którym pra-
cowali eksperci Kasy Krajowej, gdzie był nadzór 
i KNF, i BFG, i ten projekt został głosami Platformy 
Obywatelskiej odrzucony w pierwszym czytaniu. 
Powiedzieliście, że zrobicie lepszą ustawę, zajęło 
wam to czas do roku 2012, żeby przygotować jakąś 
funkcjonalną ustawę, choć ona, jak widzimy, dalej 
źle funkcjonuje. Bo skutek jest taki, że to, co miało 
się poprawić, się nie poprawia, a to, co miało uro-
snąć, nie rośnie.

(Głos z sali: I taki jest skutek.)
I taki jest skutek tej ustawy. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję przewodniczącemu Komisji Nadzoru 

Finansowego, panu Andrzejowi Jakubiakowi, za 
przedstawienie Senatowi informacji.

Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny 
17.00.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 26 
do godziny 17 minut 00)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, w trybie repliki…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: W jakim 

trybie?)
W trybie repliki, jeśli można.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

bardzo, trzy minuty.)
Ponieważ byłem parokrotnie wywoływany, to mu-

szę się odnieść do…
(Senator Kazimierz Kleina: Czy jest tryb repliki?)
Chciałbym sprostować…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: 

Przepraszam bardzo, proszę nie pytać, czy jest, pro-
szę przeczytać art. 48, zapoznać się z regulaminem. 
Po co te pytania? Każdy ma od początku kadencji 
i nie tylko tej.)

Rozumiem, Panie Marszałku, że ten czas będzie 
odliczony od…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak, ja ten 
czas wyzeruję.)

Dziękuję.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę, 

trzy minuty.)
Jeśli pan przewodniczący usłyszał, że powiedzia-

łem, że chodzi o 3 miliardy z Unii, to oczywiście 
nie taka była moja intencja. Wydaje mi się, że był 
pan jedną z niewielu osób, jeśli nie jedyną, która coś 
takiego usłyszała. Ja mówiłem o zgodzie Komisji 
Europejskiej na wniosek rządu polskiego o udzie-
lenie pomocy do tej wysokości, do 3 miliardów. 
I środki, które otrzymają banki… Według pańskie-
go schematu restrukturyzacji SKOK otrzymają je 
banki, które przecież składały się na BFG. Kto do-
stanie… Przecież banki dostaną te pieniądze z BFG 
– dostaną je w zamian za to, że wezmą SKOK. Tak? 
Razem z ich członkami, z oddziałami, ze zbudowaną 
infrastrukturą.

Jeden członek to… Zależy, jak liczyć te koszty. 
Wartość jednego klienta bankowego jest liczona róż-
nie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pozy-
skanie dwóch milionów siedmiuset tysięcy klientów, 
choćby dotarcie do takiej bazy danych, to ogromna 
wartość. Nie mówię już o bazie depozytowej, o ak-
tywach, które się tam znajdują. A skoro strata ma 
być wyrównana ze środków pochodzących z BFG, 
wpłaconych przez banki i trafiających do banków, to 
banki te w prezencie dostają aktywa, członków, całą 
tę sieć, tę organizację. Łatwo można policzyć, jaka 
to wartość, jaka jest korzyść z tej operacji. Kiedyś 
szacowaliśmy, że dla SKOK jeden członek jest wart 
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Głosowania

Poprawki od drugiej do czwartej…
(Rozmowy na sali)
Ja bardzo proszę o zaprzestanie rozmów, bo to bar-

dzo przeszkadza, wydłuża… No, proszę państwa…
Poprawki od drugiej do czwartej są konsekwen-

cjami poprawki pierwszej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawki pierwsza, druga, trzecia, czwarta zo-

stały przyjęte.
Nad poprawkami piątą i szóstą należy głosować 

łącznie.
Poprawki piąta i szósta zmierzają do jednoznacz-

nego wskazania, że nakazy i zakazy w zakresie ży-
wienia dzieci i młodzieży dotyczyć będą również 
zespołu szkół lub zespołu szkół i placówek, w których 
skład wchodzi szkoła dla dorosłych, chyba że w skład 
zespołu wchodzą wyłącznie szkoły dla dorosłych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 14 było za, 54 – przeciw, 

15 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawki piąta i szósta zostały odrzucone.
Poprawka siódma zmierza do jednoznacznego 

wskazania podmiotu, który będzie odpowiadał za 
naruszenie przepisów dotyczących żywienia dzieci 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz ko-
reluje przepisy sankcyjne z odpowiednimi przepisami 
materialnymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka siódma została przyjęta.
Poprawka ósma eliminuje przepis przejściowy 

umożliwiający podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty, w okolicznościach w tym przepisie 
wskazanych, niestosowanie przez trzy miesiące od 
dnia wejścia w życie nowelizacji, nakazów i zakazów 
wynikających z dodawanych regulacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka ósma została przyjęta.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego 

porządku obrad…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o wyciszenie rozmów, proszę pań-

stwa, bo przechodzimy do głosowań.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, Komisji Nauki Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 748 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała 
Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Muchacki:

Dziękują bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Połączone komisje proszą Wysoki Senat o przyję-
cie poprawek od pierwszej do czwartej oraz siódmej 
i ósmej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie debaty zgłosili pani senator 

Andżelika Możdżanowska wraz z senatorem Józefem 
Zającem. Ponadto sprawozdawcami komisji byli 
pani senator Helena Hatka i pan senator Ryszard 
Bonisławski.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami pierwszą, drugą, trzecią i czwar-
tą należy głosować łącznie.

Poprawka pierwsza koreluje przepis określający 
zakres przedmiotowy ustawy z dodatkowymi przepi-
sami merytorycznymi. Ponadto poprawka ta wprowa-
dza skrót „jednostka systemu oświaty” dla zwięzłego 
określenia podmiotów, których dotyczyć będą nowe 
regulacje.
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Głosowania

(wicemarszałek S. Karczewski) Poprawka druga skreśla przepis powtarzający 
treść innych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka druga została przyjęta.
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?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 58 – za, 24 się wstrzy-

mało, nikt nie był przeciwny. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 
dla Odry – 2006”.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 768 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych komisji, Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska, 
proszę o przyjęcie wniosków zawartych w punktach 
dziewiątym, jedenastym, dwunastym, czternastym 
i piętnastym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy, pani sena-

tor Dorota Czudowska oraz pani senator Jadwiga 
Rotnicka, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Moja poprawka jest 
wycofana.)

Wycofana, tak? Dobrze.

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?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 78 było za, 6 wstrzymało 

się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referen-
dum lokalnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 749 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 747 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza przywraca stosowanie zasad 

ogólnych procedury administracyjnej w postępowa-
niu rejestracyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka pierwsza została przyjęta.
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(wicemarszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka czwarta została odrzucona.
Poprawka piąta określa informację Rady Ministrów 

o realizacji zadań jako informację o zadaniach wyni-
kających z programu dla Odry oraz z master planu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawka piąta została odrzucona.
Poprawka siódma stanowi, że do dotychczasowych 

pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
zostaną zastosowane przepisy kodeksu pracy przewi-
dujące ciągłość zatrudnienia pomimo zmiany pra-
codawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 83 senatorów 27 głosowało za, 56 było prze-

ciwnego zdania. (Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka ósma przesuwa termin na wygaśnięcie 

stosunków pracy z dotychczasowymi pracownikami 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z trzech na 
sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 25 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dziewiąta czyni przepisy jednoznaczny-

mi, wykluczając interpretację, zgodnie z którą po wej-
ściu w życie ustawy pracownicy wykonujący zadania 
związane z programem dla Odry byliby jednocześnie 
zatrudnieni w urzędzie wojewódzkim i w regional-
nym zarządzie gospodarki wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka dziewiąta została przyjęta.
Nad poprawkami dziesiątą i trzynastą należy gło-

sować łącznie.
Rozbudowują one przepisy dotyczące przekazania 

ruchomości służących realizacji zadań wynikających 

Pani senator nie? Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pani senator Jadwiga Rotnicka 

wycofała swój wniosek, poprawkę szóstą.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofany wniosek? Nie widzę chętnych. Nie będzie-
my nad nim głosowali.

Przystępujemy do głosowań.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami pierwszą i siedemnastą należy 
głosować łącznie.

Poprawka pierwsza przewiduje, że łączne nakłady 
na realizację zadań przewidzianych w ustawie wy-
niosą w 2015 r. 100 milionów zł więcej niż zakładany 
dotychczas limit tych wydatków. Poprawka siedem-
nasta wskazuje, że zwiększone zostaną nakłady na 
ochronę przeciwpowodziową Wrocławia i moderni-
zację wrocławskiego węzła wodnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 55 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Poprawki pierwsza i siedemnasta zostały odrzucone.
Poprawka druga stanowi, że w przypadku gdy 

limit wydatków na 2015 r. wskazany w ustawie bu-
dżetowej będzie niższy niż limit przewidziany roz-
patrywaną ustawą, to rząd wskaże inne źródła finan-
sowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Poprawka druga została odrzucona.
Poprawka trzecia zakłada, że koordynatorem 

zadań wskazanych w ustawie jest, obok prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, również 
właściwy wojewoda.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Na 84 senatorów 26 głosowało za, 58 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka trzecia została odrzucona.
Poprawka czwarta zmienia termin na przedstawie-

nie przez rząd informacji o realizacji zadań wynika-
jących z programu z 30 czerwca na 30 maja.
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(wicemarszałek S. Karczewski) Momencik. Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka szesnasta została odrzucona.
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?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 59 – za, 22 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla 
Odry – 2006”.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 767 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 59 – za, 1 – przeciw, 21 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 766 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza ma na celu poprawę redakcji 

przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)

z programu, przewidując między innymi plan prze-
kazania ruchomości, nadzór nad ich przekazaniem 
i stosowne przepisy wykonawcze dotyczące zasad 
przekazania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawki dziesiąta i trzynasta zostały wykluczo-

ne.
Nad poprawkami jedenastą i czternastą należy 

głosować łącznie.
Zakładają one, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

nie może przekazać regionalnemu zarządowi gospo-
darki wodnej własności ruchomości służących reali-
zacji zadań wynikających z programów, a jedynie 
władztwo nad tymi ruchomościami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawki jedenasta i czternasta zostały przyjęte.
Poprawka dwunasta skreśla przepis upoważniają-

cy prezesa Rady Ministrów do wykonywania prze-
sunięć w budżecie państwa na potrzeby wynikające 
z ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka dwunasta została przyjęta.
Poprawka piętnasta zmienia tytuł kolumny trzeciej 

w załączniku do ustawy, potwierdzając, że wskazane 
nakłady dotyczą roku 2015.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka piętnasta została przyjęta.
Poprawka szesnasta wydłuża terminy zakończenia 

realizacji niektórych zadań wskazanych w załączniku 
do ustawy i przenosi je z roku 2015 lub 2016 na rok 
2018 lub 2022.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 78 było za, 1 był prze-

ciwnego zdania. (Głosowanie nr 34)
Poprawka ósma została przyjęta.
Poprawka dziewiąta zmierza do tego, aby sąd reje-

strowy był zobowiązany do wszczęcia postepowania 
o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego 
Rejestru Sądowego, jeśli nie dopełni on obowiązków 
rejestrowych w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy. Obecnie przepis stanowi, że sąd może 
wszcząć takie postępowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka dziewiąta została przyjęta.
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 od głosu?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 745 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 
zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania po-

Poprawka pierwsza przeszła, została przyjęta.
Nad poprawkami drugą i siódmą należy głoso-

wać łącznie. Poprawki druga i siódma doprecyzowują 
przepisy, wskazując, jakiego rodzaju sprawozdań one 
dotyczą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawki druga i siódma zostały przyjęte.
Poprawka trzecia porządkuje przepis, wskazując 

rodzaj prasy, w jakiej mogą być dodatkowo publiko-
wane ogłoszenia o wszczęciu postępowania o rozwią-
zanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka trzecia została przyjęta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka trzecia została przyjęta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowu-

jący…
(Głos z sali: Piąta)
A, czwarta była, no właśnie.
Poprawka piąta i szósta poprawiają terminologię 

ustawy, zastępując pojęcie nieużywane w poprzed-
nich przepisach ustawowym pojęciem stosowanym 
w ustawie podstawowej dla materii, której termin 
dotyczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka piąta i szósta zostały przyjęte.
Poprawka ósma ma na celu uporządkowanie prze-

pisu przejściowego w zakresie odniesień do treści 
przepisów w określonym brzmieniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek S. Karczewski) posiedzenia może zostać uzupełniony o pierwsze 
czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin 
Stanisława Dygata.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 

piątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że po-

rządek obrad sześćdziesiątego szóstego posiedzenia 
Senatu, planowanego na dni 3 i 4 grudnia 2014 r., 
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porząd-
ku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, 
których treści nie można ustalić lub których wygło-
szenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysłu-
gującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. 
Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Maciej Klima, bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Składam dwa oświadczenia. Oba kieruję do prezes 

Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz.
Szanowna Pani Premier!
Narkomania, przyjmowanie dopalaczy i anaboli-

ków staje się coraz poważniejszym problemem spo-
łecznym w Polsce. Narkotyki, dopalacze i anaboliki 
są coraz łatwiej dostępne. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na fakt przyjmowania przez żołnierzy Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej substancji psy-
choaktywnych mogących wpływać na sprawność 
bojową i funkcjonowanie pododdziałów.

Warunki służby wojskowej – stres, oderwanie od 
rodziny, przyjaciół – u osób mniej odpornych psy-
chicznie mogą sprzyjać rozszerzaniu się narkomanii 
wśród żołnierzy Wojska Polskiego i być czynnikiem 
stymulującym to zjawisko. Ważnym elementem ma-
jącym wpływ na tę patologię wśród żołnierzy jest 
dostęp do broni oraz charakter zadań wykonywanych 
przez wojsko. Handlowi narkotykami towarzyszy 

dwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszu-
stwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisa-
ną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego 
w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jed-
nobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie 
nr 750 A oraz 750 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz 
zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się 
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 
2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwiet-
nia 2014 r.

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 
piątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Szanowni Państwo Senatorowie…
(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Marek Martynowski: 

Przeczytam jeszcze komunikat.)
Teraz?
(Senator Sekretarz Marek Martynowski: Tak.)
Proszę państwa, posłuchajcie jeszcze komunikatu.
Bardzo proszę, teraz komunikat, a później jeszcze 

raz przeczytam informację o wyczerpaniu porządku 
obrad itd.

Senator Sekretarz Marek Martynowski:

Szanowni Państwo! Dziś bezpośrednio po zakoń-
czeniu obrad Senatu w sali nr 176 odbędzie się posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone dalszemu 
ciągowi pierwszych czytań projektów uchwał w spra-
wie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu 
Terytorialnego oraz Rokiem Witkiewiczów. Porządek 
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(senator M. Klima) adresem Rzeczypospolitej Polskiej ze strony przed-
stawicieli rządu oraz przedstawicieli sił zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej.

Zwracam się do pani premier z prośbą o odpowie-
dzi na następujące pytania.

Pierwsze. Ile naruszeń zasad małego ruchu gra-
nicznego stwierdzono od momentu jego wprowa-
dzenia? Czy zaobserwowano wzrost przestępczo-
ści pospolitej – kradzieży, wypadków drogowych 
– w strefie przygranicznej z Federacją Rosyjską?

Pytanie drugie. Czy zaobserwowano wzrost prze-
mytu – jeśli tak, to w jakim zakresie oraz na jaką sumę 
– na granicy z Federacją Rosyjską po wprowadzeniu 
ruchu bezwizowego?

Trzecie. Czy w latach 2012–2014 zaobserwowano 
w strefie przygranicznej zwiększoną liczbę prób niele-
galnego przekroczenia granicy? Czy nastąpił wzrost 
liczby zatrzymanych nielegalnie osób starających się 
o nadanie statusu? Ile tych osób było?

Czwarte. Czy u niektórych obywateli 
Federacji Rosyjskiej zatrzymanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012–2014 stwier-
dzono nielegalne posiadanie broni, amunicji, środków 
wybuchowych, substancji promieniotwórczych i in-
nych? Czy w obwodzie kaliningradzkim zaobser-
wowano wzrost liczby wojsk Federacji Rosyjskiej, 
nowych jednostek lądowych, powietrznych, morskich 
w latach 2011–2014? Czy po wprowadzeniu małego 
ruchu przygranicznego nastąpiło wprowadzenie no-
wych rodzajów uzbrojenia w wyżej wymienionym 
obwodzie, na przykład rakiet Iskander, systemu prze-
ciwlotniczego S-400?

Szóste. Jakie korzyści gospodarcze, turystyczne, 
handlowe odnoszą polskie podmioty gospodarcze 
zlokalizowane w obszarze małego ruchu granicz-
nego między Federacją Rosyjską a Polską? Proszę 
o szacunkowe…

Siódme. Czy utrzymanie ruchu bezwizowego 
z Federacją Rosyjską… Czy w sytuacji pojawienia 
się oficjalnych gróźb ze strony przedstawicieli rządu, 
parlamentu, wojska oraz wielu polityków Federacji 
Rosyjskiej ruch ten nie powinien zostać czasowo za-
wieszony?

I ostatnie pytanie, ósme: czy służby graniczne 
Rzeczypospolitej Polskiej są w stanie zagwarantować, 
że granica z Federacją Rosyjską nie będzie miejscem 
przerzutu obcej agentury, grup dywersyjnych, terro-
rystycznych, przestępczych w sytuacji utrzymania ru-
chu bezwizowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a Federacją Rosyjską? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia pana 

senatora Wojciecha Skurkiewicza.

przestępczość oraz ryzyko podjęcia działań przez 
obce służby na przykład poprzez szantaż.

Zwracam się do pani premier z prośbą o odpowie-
dzi na następujące pytania.

Po pierwsze. Jakie są wyniki wprowadzenia pro-
gramu profilaktycznego Żandarmerii Wojskowej 
z zakresu przeciwdziałania narkomanii w latach 
2011–2016?

Po drugie. Czy bramy koszar, baz wojskowych, 
poligonów i instytucji wojskowych stanowią sku-
teczną zaporę przed narkotykami, anabolikami, do-
palaczami? Jakie najczęściej są źródła dostaw tych 
substancji?

Trzecia kwestia. Zwracam się z prośbą o informa-
cję dotyczącą problemu narkomanii, przyjmowania 
dopalaczy oraz anabolików przez żołnierzy w latach 
2011–2013.

Czwarte pytanie. Jaka jest liczba żołnierzy przyj-
mujących substancje psychoaktywne? Chodzi tu 
o przypadki rozpoznane. Jakie narkotyki są staty-
stycznie przyjmowane najczęściej?

Pytanie piąte. Jaka jest liczba odnotowanych po-
rad ambulatoryjnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków, anabolików i dopalaczy przez żołnierzy 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracow-
ników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej?

Pytanie szóste. Jaka jest liczba hospitalizacji, 
w służbie zdrowia resortowej oraz innej, związanych 
z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych przez 
żołnierzy i pracowników cywilnych?

Siódme. Czy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzone są badania, monitoring pro-
blemu przyjmowania środków psychoaktywnych? 
Jakie są wyniki badań żołnierzy zawodowych oraz 
Narodowych Sił Rezerwowych?

Ósme. Jak oceniany jest stopień zagrożenia narko-
tykowego, substancjami psychoaktywnymi żołnierzy 
Sił Zbrojnych po wprowadzeniu profesjonalizacji?

I pytanie dziewiąte. Jak wygląda współpraca w za-
kresie zwalczania narkomanii w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej z innymi członkami 
NATO?

Drugie oświadczenie.
Szanowna Pani Premier!
W dniu 27 listopada 2012 r. wprowadzono umowę 

o małym ruchu granicznym między Rzecząpospolitą 
Polską a Federacją Rosyjską. Obwód kaliningradz-
ki jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych 
rejonów w Europie. Od momentu wprowadzenia 
umowy o bezwizowym ruchu granicznym między 
Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską sytuacja 
polityczna w Europie Środkowej uległa znacznemu 
pogorszeniu. Działania rządu Federacji Rosyjskiej 
w stosunku do Polski są wrogie. Padają groźby pod 
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senatorskiego do ministra skarbu państwa w sprawie 
Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w związ-
ku z następującymi problemami podnoszonymi przez 
pracowników. Z dniem 1 lipca 2013 r. w wyniku połą-
czenia sześciu samodzielnych spółek gazownictwa po-
wstała Polska Spółka Gazownictwa realizująca funkcje 
ogólnopolskiego operatora systemu dystrybucyjnego. 
Spółka ta zatrudnia około dwunastu tysięcy pracowni-
ków, a wartość jej majątku przekracza 10 miliardów zł. 
Ma ona w sposób bezpieczny dostarczyć gaz do milio-
nów gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw.

W procesie łączenia spółek dystrybucyjnych skła-
dane były przez zarząd zarówno Grupy Kapitałowej 
PGNiG, jak i Polskiej Spółki Gazownictwa, i potwier-
dzone przez ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa, 
deklaracje oraz zapewnienia, iż po połączeniu wy-
mienionych spółek nie dojdzie do żadnych negatyw-
nych procesów mających wpływ na funkcjonowanie 
systemu dystrybucyjnego oraz zatrudnienie w nowej 
spółce. Niestety przez ostatnie kilka lat w PGNiG SA 
przeprowadzane są przez zarząd dotkliwe dla pra-
cowników działania, takie jak zwolnienia grupowe, 
programy dobrowolnych odejść, wydzielanie struk-
tur i ich ponowne łączenie oraz nieustanne zmiany 
kadrowe na wszystkich szczeblach, a także ciągłe 
przemieszczanie i przeprowadzki pracowników.

Obecnie szeroko nagłaśniany Program Poprawy 
Efektywności Grupy Kapitałowej PGNiG, dzięki które-
mu koszty firmy mają po roku 2016 trwale spaść o 1 mi-
liard zł, w rzeczywistości sprowadza się do oszczędności 
uzyskanych przez obniżanie kosztów pracy pracowni-
ków. Dzisiejsze działania zarządu wbrew wcześniejszym 
zapewnieniom i deklaracjom zmierzają w tym właśnie 
kierunku. W PGNiG zostały wypowiedziane porozu-
mienia dotyczące premii rocznej, tak zwanej trzynastki, 
co oznacza spadek wynagrodzeń pracowników o 11% 
rocznie. Zostały również wypowiedziane program ra-
cjonalizacji zatrudnienia oraz pracowniczy program 
emerytalny. Tymczasem nie zostały przewidziane żadne 
podwyżki płac w bieżącym roku, ani nawet podwyżki 
inflacyjne. W spółkach grupy kapitałowej wypowiadane 
są również układy zbiorowe pracy oraz przewiduje się 
liczne zwolnienia pracowników. Pozorowany jest dialog 
ze związkami zawodowymi. Ponadto w oparciu o kosz-
tochłonne i obszerne ekspertyzy przeprowadzane przez 
firmy doradcze, a zalecane przez zarząd spółki, plano-
wana jest likwidacja kilkudziesięciu, a być może nawet 
ponad stu dwudziestu terenowych jednostek organiza-
cyjnych, rejonów dystrybucji gazu, punktów dystrybu-
cji gazu. Zdaniem komisji podzakładowej stanowiłoby 
to poważne zagrożenie dla właściwego i bezpiecznego 
funkcjonowania całego systemu dystrybucyjnego. To 
może doprowadzić również do zwolnienia ze spółki 
dużej grupy wysoko wykwalifikowanych i doświadczo-
nych pracowników. Chcemy zwrócić uwagę, że PGNiG 
SA jest spółką specjalistyczną. Aby mogła sprostać za-

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Oświadczenie kieruję do pani premier Ewy 

Kopacz i do minister infrastruktury i rozwoju re-
gionalnego Marii Wasiak – osób, które związane są 
z ziemią radomską.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: No, tak.)
Linia kolejowa nr 8 Warszawa – Radom ma dla 

mieszkańców ziemi radomskiej charakter strategicz-
ny. Modernizacja tej linii miała być sfinansowana 
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-
sko”. Zabezpieczono na ten cel ponad 1,5 miliarda zł, 
a inwestycja miała być zakończona w 2013 r. Niestety 
mamy już koniec 2014 r., a znacząca modernizacja 
kolejowej ósemki jeszcze się nie rozpoczęła. W ostat-
nich dniach radomski poseł Platformy Obywatelskiej 
poinformował o tym, że parlamentarzyści PO i ko-
alicyjny rząd PO-PSL byli oszukiwani w tej sprawie 
przez kolejarzy.

W związku z oddalającym się terminem moder-
nizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom pro-
szę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 
Kto personalnie jest odpowiedzialny za opóźnienia 
modernizacji linii kolejowej nr 8? Co stanie się ze 
środkami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko” przeznaczonymi na tę inwestycję? 
Kiedy realnie może rozpocząć się modernizacja linii 
kolejowej na odcinku Warka – Radom? Czy w no-
wych założeniach modernizacji znajdzie się budowa 
mostu, a tym samym drugiego toru na rzece Pilicy? 
Jakie terminy wskazywane są jako daty zakończenia 
poszczególnych etapów tej inwestycji?

Proszę o wskazanie terminu zakończenia całko-
witej modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – 
Radom, a w związku z wieloletnimi opóźnieniami 
związanymi z modernizacją tej linii kolejowej proszę 
o rozważenie przywrócenia na tę linie pociągów po-
śpiesznych, które obecnie kursują przez stację Dęblin. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra 

skarbu państwa.
Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” 

w Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z o.o. 
w Warszawie Zakład Gazowniczy w Lublinie zwró-
ciła się do mnie z wnioskiem o złożenie oświadczenia 



121
65. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2014 r.

Oświadczenia

(senator S. Gogacz) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego piątego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 
trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich w pokoju nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

daniom, jakie wynikają ze specyfiki tej branży, musi 
posiadać wyspecjalizowaną załogę. A potrzeba co naj-
mniej kilku lat, żeby wdrożyć nowego pracownika i żeby 
poznał on specyfikę pracy.

W związku z tym zwracam się do ministra skar-
bu państwa o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych problemów, na które zwraca uwagę Komisja 
Podzakładowa NSZZ „Solidarność”. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 37)





Wyniki głosowań
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  1 Ł.M. Abgarowicz - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  2 A.T. Aksamit ? - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  3 T. Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  4 M. Augustyn - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  5 G.M. Bierecki + + + + + ? + + + + + + ? + + + . + + + 
  6 P.J. Błaszczyk + + + + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  7 R.W. Bonisławski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  8 M.S. Borowski - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  9 B.M. Borusewicz - - - - + - + + + + + + + + - - - - - - 
  10 B. Borys-Damięcka - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  11 J.M. Chróścikowski + + + . + ? + + + + + + ? + + + . + + + 
  12 A.P. Chybicka - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  13 W. Cimoszewicz - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  14 H. Cioch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  15 L. Czarnobaj - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  16 G. Czelej + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  17 D. Czudowska + + + + + ? + + ? + + . ? + + + + + + + 
  18 W.J. Dobkowski + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + + + 
  19 R. Dowhan - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  20 J. Duda - - - . . . + + + + + + + - - - - - - - 
  21 M.W. Gil + + + + + + + + ? + + . . + . + + + + + 
  22 W.J. Gintowt-Dziewałtowski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  23 S. Gogacz + + + + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  24 S.A. Gorczyca - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  25 R.J. Górecki - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . 
  26 M.T. Grubski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  27 P.A. Gruszczyński . . . - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  28 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  29 H. Hatka - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  30 S. Hodorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  31 S.A. Iwan - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  32 J.M. Jackowski + + + . + ? + + + + + + ? + + + + + + . 
  33 K. Jaworski . . . . + + + + ? + + + ? + + + + + + + 
  34 S. Jurcewicz - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  35 S. Karczewski . . . . + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  36 W. Kilian - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  37 K.M. Kleina - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  38 B.A. Klich - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  39 M.J. Klima . . . + + ? + . + + + + ? + + + + + + . 
  40 I.H. Kloc + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41 R.A. Knosala - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  42 A. Kobiak - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  43 M.Z. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  44 S. Kogut + + + + . . . . . . . . . . . . . . . . 
  45 M. Konopka - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  46 T.W. Kopeć ? - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  47 W.J. Kraska . . . + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  48 K.J. Kutz - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  49 J.W. Lasecki . . . - + - + + + + + + + - - - - - . - 
  50 J.F. Libicki - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  51 R.A. Mamątow + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  52 M.E. Martynowski + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  53 A.A. Matusiewicz . . . + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
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65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Wyniki głosowań

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  54 Z.H. Meres - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  55 J. Michalski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  56 A.K. Misiołek - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  57 A.A. Możdżanowska - - - . + + + + + + + + + - - - - - - - 
  58 R.K. Muchacki - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  59 I. Niewiarowski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  60 J.W. Obremski . . . + + + + + + + + + + + + - - + + + 
  61 N.P. Obrycki - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  62 A. Owczarek - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  63 A.M. Pająk + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + + + 
  64 M. Pańczyk-Pozdziej - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  65 B.J. Paszkowski + + + + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  66 A. Person . . . . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  67 B.M. Pęk + + + + + + + + + + + + ? + + + + ? + + 
  68 L.M. Piechota . . . . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  69 J. Pinior + - + . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  70 A.A. Pociej . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 
  71 M. Poślednik . . . . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  72 S.P. Preiss - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  73 Z.S. Pupa . . . + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  74 M.D. Rocki - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  75 J.K. Rotnicka - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  76 J. Rulewski - - + - + - + + + + + + . + . - - - - . 
  77 J. Rusiecki + + + . + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  78 J.Z. Sagatowska + + + + + ? + + ? + + . + + + + + + + + 
  79 J.M. Sepioł . . . - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  80 M. Seweryński + + + . + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  81 W.J. Sitarz - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  82 W. Skurkiewicz + + + + + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  83 K.M. Słoń . . . . + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  84 A. Szewiński - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  85 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  86 B.P. Śmigielski . . . . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  87 A. Świeykowski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  88 P. Wach - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  89 K.A. Wiatr + + + . + ? + + + + + + ? + + + + + + + 
  90 E.K. Wittbrodt - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + 
  92 M.J. Wojtczak . . . - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  93 J. Wyrowiński - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  94 R. Zaborowski - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  95 A.M. Zając + + + + . . . . . . . . . . . . . . . . 
  96 J. Zając - - - . + + + + + + + + + - - - - - - - 
  97 A.M. Zdziebło - - - . + - + + + + + + + - - - - - - - 
  98 P.B. Zientarski - - - - + - + + + + + + + - - - - - - - 
  99 M.A. Ziółkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  Głosujących 75 75 75 61 83 83 84 83 84 84 84 81 82 84 82 84 82 84 83 81 
  Za 24 23 25 21 83 14 84 83 78 84 84 81 58 29 26 26 24 26 27 25 
  Przeciw 49 52 50 40 0 54 0 0 0 0 0 0 0 55 56 58 58 57 56 56 
  Wstrzymało się 2 0 0 0 0 15 0 0 6 0 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 
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65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Wyniki głosowań

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
  1 Ł.M. Abgarowicz + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  2 A.T. Aksamit + - + + + - + + + . + + + + + + + + 
  3 T. Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  4 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  5 G.M. Bierecki + + + + + + - ? + + + + . . + + + + 
  6 P.J. Błaszczyk + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  7 R.W. Bonisławski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  8 M.S. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  9 B.M. Borusewicz + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  10 B. Borys-Damięcka + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  11 J.M. Chróścikowski + + + + + + - ? + + + + + - + + + + 
  12 A.P. Chybicka + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  13 W. Cimoszewicz + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  14 H. Cioch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  15 L. Czarnobaj + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  16 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  17 D. Czudowska + + + + + + - ? + + . + . . + + + + 
  18 W.J. Dobkowski + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  19 R. Dowhan + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  20 J. Duda + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  21 M.W. Gil + + + + + + - ? . + . + + . + + . + 
  22 W.J. Gintowt-Dziewałtowski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  23 S. Gogacz + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  24 S.A. Gorczyca + - + + + + + + + + + + + + + + + + 
  25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  26 M.T. Grubski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  27 P.A. Gruszczyński + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  28 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  29 H. Hatka + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  30 S. Hodorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  31 S.A. Iwan + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  32 J.M. Jackowski + + + + + + + . + + + + + + + + + + 
  33 K. Jaworski + + + + + + ? ? + + + + + + + . . + 
  34 S. Jurcewicz + - + + + - . + + + + + + + + + + + 
  35 S. Karczewski + + + + + + - - + + + + + + + + + + 
  36 W. Kilian + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  37 K.M. Kleina + - + + + + + + + + + + + + + + + + 
  38 B.A. Klich + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  39 M.J. Klima + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  40 I.H. Kloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41 R.A. Knosala + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  42 A. Kobiak + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  43 M.Z. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  45 M. Konopka + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  46 T.W. Kopeć + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  47 W.J. Kraska + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  48 K.J. Kutz + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  49 J.W. Lasecki + - + + + - + + + . + + + + + + + + 
  50 J.F. Libicki + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  51 R.A. Mamątow + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  52 M.E. Martynowski + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  53 A.A. Matusiewicz + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
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65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Wyniki głosowań

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
  54 Z.H. Meres + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  55 J. Michalski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  56 A.K. Misiołek + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  57 A.A. Możdżanowska + - + + + - + + + + + + + . + + + + 
  58 R.K. Muchacki + - + + + - + + + + + + + + + . + + 
  59 I. Niewiarowski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  60 J.W. Obremski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  61 N.P. Obrycki + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  62 A. Owczarek + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  63 A.M. Pająk + + + + . + + . + + + + + + + + + + 
  64 M. Pańczyk-Pozdziej + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  65 B.J. Paszkowski + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  66 A. Person + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  67 B.M. Pęk + + + + + + + + + + . + + + + + + + 
  68 L.M. Piechota + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  69 J. Pinior + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  70 A.A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  71 M. Poślednik + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  72 S.P. Preiss + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  73 Z.S. Pupa + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  74 M.D. Rocki + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  75 J.K. Rotnicka + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  76 J. Rulewski + - + + + - . + + + + + + + + + + + 
  77 J. Rusiecki . + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  78 J.Z. Sagatowska + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  79 J.M. Sepioł + - + + + + + + + + + + + + + . + + 
  80 M. Seweryński + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  81 W.J. Sitarz + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  82 W. Skurkiewicz + + + + + + - . + + + + + + + + + + 
  83 K.M. Słoń . + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  84 A. Szewiński + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  85 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  86 B.P. Śmigielski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  87 A. Świeykowski + - + + + - + + + . + + + + + + + + 
  88 P. Wach + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  89 K.A. Wiatr + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  90 E.K. Wittbrodt + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  91 G.M. Wojciechowski + + + + + + - ? + + + + + + + + + + 
  92 M.J. Wojtczak + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  93 J. Wyrowiński + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  94 R. Zaborowski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  95 A.M. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  96 J. Zając + - + + + - + + + . + + + . + + + + 
  97 A.M. Zdziebło + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  98 P.B. Zientarski + - + + + - + + + + + + + + + + + + 
  99 M.A. Ziółkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  Głosujących 82 84 84 84 83 84 82 81 83 80 81 84 82 79 84 81 82 84 
  Za 82 26 84 84 83 29 59 59 83 80 81 84 82 78 84 81 82 84 
  Przeciw 0 58 0 0 0 55 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Zaproponowana nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obejmuje swoim zakresem 
zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania dotyczące żywienia dzieci i mło-
dzieży w ramach żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty. Przedstawione rozwiązania odnoszą się 
do ograniczenia dostępności tak zwanego śmieciowego jedzenia w wymienionych placówkach, co z kolei ma 
przyczynić się do promowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

Nowe przepisy stosowane będą we wszystkich jednostkach systemu oświaty, w których przebywają dzieci 
i młodzież. Będą to zatem: przedszkola, podmioty realizujące wychowanie przedszkolne w innych formach, 
szkoły, a także placówki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, 
czyli placówki szkolno-wychowawcze – w tym szkolne schroniska młodzieżowe – młodzieżowe ośrodki wy-
chowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania. Jedyne wyłączenie zapisane w projekcie ustawy dotyczy szkół dla dorosłych, 
co – jeśli zważyć na ogólny cel niniejszego projektu ustawy – jest rozwiązaniem słusznym.

Projekt ustawy określa, że na terenie wspomnianych jednostek sprzedawane mogą być wyłącznie środki 
spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych 
podmiotach. Stosowne uściślenie tego zapisu znajdzie się w rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie delegacji wynikającej z art. 52c ust. 6 pkt 1 projektu 
ustawy. W podobny sposób uregulowano zasady żywienia zbiorowego we wspomnianych jednostkach. Tutaj 
również dopuszczono stosowanie jedynie takich środków spożywczych, które spełniają wymagania określone 
w przepisach wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister, wydając wspo-
mniane rozporządzenia wykonawcze, będzie zobowiązany uwzględnić normy żywienia dzieci i młodzieży oraz 
wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych.

Pozostając przy problematyce żywienia zbiorowego, warto wspomnieć jeszcze o szczególnej kompetencji 
przypisanej dyrektorowi danej jednostki, który zgodnie z art. 52c ust. 3 projektu ustawy może ustalić, w porozu-
mieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowanych w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. W przypadku gdy w danej jednostce rada taka nie funkcjonuje, wspo-
mniana kompetencja należeć będzie wyłącznie do dyrektora jednostki. Oczywiście ustalenie listy produktów 
polegać może jedynie na zawężeniu listy wynikającej z przepisów wykonawczych.

Ponadto na aprobatę zasługuje pożądane uzupełnienie opisanych wytycznych poprzez umieszczenie w pro-
jekcie ustawy zakazu reklamy i promocji produktów niedopuszczonych do sprzedaży i podawania w jednostkach 
systemu oświaty na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 projektu ustawy.

Kompetencje kontrolne w zakresie przestrzegania nowych wytycznych posiadała będzie Państwowa Inspekcja 
Sanitarna. Jednak w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, to dyrektor danej jednostki będzie miał prawo 
do rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez odszkodowania, umowy z podmiotem prowa-
dzącym sprzedaż niedozwolonych środków spożywczych lub podającym dzieciom i młodzieży takie środki 
spożywcze w ramach żywienia zbiorowego. Podmiot naruszający wskazane przepisy liczyć się będzie musiał 
także z sankcją finansową. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 103 ustawy działania sprzeczne z omówionymi 
przepisami zagrożone będą karą pieniężną w granicach od 1000 zł do 5000 zł.

Wysoka Izbo, jestem przekonany, że opisane rozwiązania stanowić będą skuteczny środek zapobiegający 
wyrabianiu i utrwalaniu złych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Konsekwentne egzekwowa-
nie przedstawionych przepisów pomoże przeciwdziałać nie tylko nadwadze i otyłości – według danych WHO 
problem może dotyczyć nawet 30% polskich jedenastolatków – lecz także wielu innym groźnym chorobom, 
których rozwój uwarunkowany jest między innymi złą dietą. Proszę zatem o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję.
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65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Uchwalona przez Sejm RP ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, polegające na objęciu ochroną zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie 
dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do produktów żywnościowych zawierających znaczne 
ilości składników szkodliwych dla ich rozwoju, z czym należy się w pełni zgodzić.

Autorzy omawianej tu nowelizacji podają, że według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 29% polskich 
jedenastolatków ma nadwagę. Spośród przebadanych pod tym względem trzydziestu dziewięciu krajów Polska 
znalazła się dopiero na miejscu siódmym od końca. Jak pokazują badania przeprowadzone zarówno w Polsce, 
jak i w innych krajach europejskich, wskaźnik nadwagi i otyłości społeczeństwa, szczególnie w grupie dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, rośnie w zastraszającym tempie. Zjawisko to jest związane przede wszystkim 
z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, a także z coraz mniejszą aktywnością fizyczną. Niedoborowe 
lub źle zbilansowane żywienie w okresie dojrzewania może spowodować nieodwracalne zahamowania tempa 
rozwoju dziecka. Nic dodać, nic ująć!

Dlatego sposób żywienia dzieci i młodzieży powinien być zgodny z ich aktualnym stadium rozwojowym 
i fizjologicznym. W wieku dojrzewania ma miejsce szczególnie szybki wzrost i rozwój organizmu, czego wy-
razem jest między innymi skok, jeśli chodzi o wzrost, wysokość dzieci.

Autorzy ustawy podają dalej, że zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe w tym okresie jest 
wyższe aniżeli w jakimkolwiek innym okresie życia – następuje podwojenie wagi ciała i przyrost długości ciała 
o około 7 cm. Zaspokojenie potrzeb żywieniowych młodzieży w tym wieku zarówno warunkuje prawidłowy 
przebieg dynamicznych procesów rozwojowych, jak i sprzyja zapewnieniu dobrego zdrowia w przyszłości, 
z większym prawdopodobieństwem chroniąc przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, na przykład miażdżycy 
czy nadciśnienia tętniczego. Że tak jest, nikogo, jak myślę, nie potrzeba przekonywać.

Kwestia tego, co w tym wieku jeść, a czego nie, jest tematem na tyle rozległym, że przedstawię tutaj jedynie te 
produkty, które znalazły się „na indeksie” artykułów zakazanych w znowelizowanej ustawie o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Uregulowania szczegółowe wskazują, które produkty spożywcze i napoje zawierające 
jeden z wymienionych niżej składników w ilości szkodliwej, to jest przekraczającej dopuszczalne normy, po-
winny zostać wyeliminowane na terenach przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek 
oświatowo-wychowawczych: syntetyczne substancje słodzące, na przykład acesulfam K, aspartam, cyklamat, 
sacharyna, sukraloza, maltitol, syrop glukozowo-fruktozowy (fruktozowy syrop kukurydziany); tłuszcze trans, 
występujące w wielu, choć nie we wszystkich półsyntetycznie otrzymywanych stałych tłuszczach roślinnych, 
takich jak margaryna i masło roślinne, które są otrzymywane w wyniku częściowego uwodornienia naturalnych 
tłuszczów roślinnych; produkty zawierające ponad 1,25 g soli lub 0,5 g sodu na 100 g, w tym chrupki, czipsy, 
słone orzeszki, słone paluszki, popcorn i słone przekąski (snacks); wzmacniacze smaku, na przykład E621 – 
glutaminian sodu, E627 – guanylan disodowy, E631 – inozynian disodowy; cukry w ilości większej niż 10 g 
cukrów prostych na 100 g produktu.

Jeszcze kilka słów o cukrach. Produkty słodzone o dużej zawartości cukru, na przykład napoje chłodzące, 
słodycze, ciastka i ciasta, mogą mieć – na co jednoznacznie wskazują ekspertyzy specjalistów – negatywny 
wpływ na dietę młodzieży, a szczególnie na spożycie wapnia, żelaza i kwasu foliowego. Stwierdzono bowiem, 
że wzrost spożycia cukru ogółem wiąże się przeważnie ze spadkiem spożycia zdrowotnych składników diety, 
takich jak białko, tłuszcze, skrobia, witaminy B6, E, tiamina, niacyna, żelazo i cynk.

Autorzy omawianej tu nowelizacji uznali, że konieczne było określenie górnej granicy dopuszczalnej zawar-
tości cukru w produktach spożywczych przeznaczonych do spożycia dla dzieci i młodzieży – jest to wartość 
10 g na 100 g produktu, co stanowi około 17% dopuszczalnej według norm wartości (do 10% energii z cukru) 
dla dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania. Uwzględniając całodzienne zapotrzebowanie na energię dla 
chłopców i dziewcząt w tym wieku, dopuszczalna według norm żywienia ilość cukru do spożycia w przeliczeniu 
na sacharozę wynosi 65 g dla chłopców i 52 g dla dziewcząt dziennie.

Dlatego regulacja – ograniczenie dopuszczalnej ilości cukru w produktach określone według limitu 10 g na 
100 g produktu – jest, jak podają autorzy, w pełni uzasadniona.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na celu przede wszystkim ograniczenie 
dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do produktów żywnościowych zawierających substan-
cje, których nadmierne i wielokrotne spożycie przyczynia się do nieprawidłowego rozwoju i do powstawania 
wielu chorób dietozależnych wśród dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, iż planowana regulacja ma na celu 
ochronę zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Niewątpliwie równie ważną kwestią jest zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie zasad zdrowego i odpowiedzialnego odżywiania się i stylu życia.

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dotyczących sprzedaży, podawania, reklamy 
i promocji środków spożywczych w wymienionych w ustawie placówkach oświatowych. Uzasadnione jest 
wdrożenie odpowiednich działań zapobiegawczych, skutkujących zmianą zwyczajów żywieniowych wśród 
dzieci i młodzieży, polegającą przede wszystkim na zwiększeniu spożycia zdrowej żywności.

Uważam, że przedmiotowy projekt wywoła pozytywne skutki społeczne w postaci zwiększenia poziomu 
świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych oraz ograniczy w znaczący sposób 
sprzedaż niezdrowych produktów na terenach placówek edukacyjnych i opiekuńczych na poziomie szkolenia 
podstawowego i gimnazjalnego, co doprowadzi do wprowadzenia do jadłospisu dzieci w wieku szkolnym 
bardziej zróżnicowanej diety oraz w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia znacznej części społeczeństwa 
w przyszłości. Dziękuję.
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Przedłożony pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy zmieniającej ustawę o referendum lokalnym jest odpo-
wiedzią na wątpliwości, jakie powstały w toku stosowania przepisów zmienianej ustawy oraz przepisów ustawy 
– Kodeks wyborczy. Wątpliwości te dotyczyły rozstrzygnięcia, czy w przypadku organizowania referendum 
lokalnego na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów istnieje ustawowy obowiązek tworzenia – tam gdzie 
byłoby to zasadne – odrębnych obwodów głosowania. Wątpliwości te wynikały z faktu, iż art. 54 zmienianej 
ustawy stanowił wyłącznie, iż „referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych 
w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego”. Przepis ten 
w literalnym brzmieniu nie wspomina więc o odrębnych obwodach głosowania.

Zgodnie z przepisami art. 12 kodeksu wyborczego odrębne obwody głosowania tworzy rada gminy „w za-
kładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale 
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej piętnastu 
wyborców”. Nieutworzenie odrębnego obwodu głosowania w takim wypadku możliwe jest jedynie w uzasadnio-
nych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też 
utworzenie takich obwodów w jednostkach, w których w dniu wyborów przebywać będzie mniej niż piętnastu 
wyborców – po zasięgnięciu opinii osoby kierującej daną jednostką. Ponadto istnieje możliwość utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w domach studenckich lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez 
uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami. Tutaj warunkiem jest pisemne zade-
klarowanie zamiaru przebywania w domu studenckim w dniu głosowania przez co najmniej pięćdziesiąt osób 
uprawnionych do udziału w wyborach. Jednakże pamiętać należy, że utworzenie takich obwodów w domach 
studenckich nie jest możliwe w przypadku wyborów samorządowych.

Rozpatrując charakter odrębnych obwodów głosowania, należy stwierdzić, że ich tworzenie uzasadnione jest 
przede wszystkim potrzebą pełnego zrealizowania konstytucyjnej zasady powszechności głosowania. Odrębne 
obwody głosowania tworzone są bowiem w istocie w celu ułatwienia – a w pewnych przypadkach nawet umoż-
liwienia – uprawnionym wyborcom oddania głosu. Warto zauważyć, że w dotychczasowej praktyce zdarzało 
się, że obwody takie były tworzone na podstawie odpowiedniej interpretacji przepisów ustawy zasadniczej oraz 
kodeksu wyborczego. Możliwość taka została wskazana w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z 2012 r. 
w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek 
samorządu terytorialnego. Niemniej jednak, w ocenie wielu ekspertów, w tym także rzecznika praw obywa-
telskich, powaga sprawy wymaga, aby podejmowanie takich działań miało podstawę prawną sformułowaną 
w sposób jednoznaczny.

Mając to na uwadze, projektodawca zaproponował zmianę art. 54 ustawy o referendum lokalnym polegającą 
na wyraźnym wskazaniu, że na potrzeby przeprowadzenia wspomnianego referendum tworzy się zarówno stałe, 
jak i odrębne obwody głosowania, o których mowa w art. 12 §1 ustawy – Kodeks wyborczy. Przyjęcie omówionej 
zmiany w sposób jednoznaczny przesądzi o konieczności tworzenia odrębnych obwodów głosowania, a tym 
samym uniemożliwi interpretowanie przepisów o referendum lokalnym w sposób niekorzystny dla wyborców. 
Z uwagi na charakter referendum lokalnego projektodawca postanowił także o wyłączeniu stosowania art. 12 
§7 i §9 kodeksu wyborczego. Tak więc w omawianym przypadku nie będzie możliwe utworzenie odrębnych 
obwodów głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich.

Wysoka Izbo, przywołana argumentacja wskazuje na zasadność przyjęcia proponowanych rozwiązań. Ich 
beneficjentami będą w szczególności osoby, które z różnych przyczyn nie mają możliwości wzięcia udziału 
w głosowaniu w stałym obwodzie wyborczym. Dziękuję.
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Autorzy nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wskazali, że dotychczasowy 
przepis art. 54 tejże ustawy stanowił, iż referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzo-
nych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Zapis 
ten nie odnosił się jednak do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w przypadku referendum lokalnego, 
a zatem nie było takiego ustawowego nakazu. Stąd uznano, że należy wprowadzić do tekstu ustawy taki obo-
wiązek w celu stworzenia warunków organizacyjnych ułatwiających części osób uprawnionych do głosowania 
udział w referendum lokalnym. Autorzy nowelizacji wskazują ponadto, że nakaz ten nie powinien wynikać 
z interpretacji Konstytucji RP i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, a wynikać wprost, w sposób 
niebudzący wątpliwości, z ustawy o referendum lokalnym.

Na konieczność wprowadzenia takich przepisów zwróciła uwagę, jak wskazują autorzy omawianej noweli-
zacji, rzecznik praw obywatelskich, podnosząc, iż jest to element zapewnienia ochrony praw człowieka i oby-
watela. Państwu powinno zależeć na tym, by krąg osób korzystających z praw wyborczych był maksymalnie 
szeroki. A zatem w celu umożliwienia udziału w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, 
przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podobnych instytucjach 
w znowelizowanej ustawie o referendum lokalnym wprowadzono zapisy jak w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy.

W przepisach ustawy, do której znowelizowana ustawa o referendum lokalnym odsyła, w art. 12 § 4–6 i 10 
określony został tryb tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach po-
mocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów 
i aresztów. Niepokoi tylko fakt, że skutki finansowe uchwalonych zapisów dotkną i tak już obciążone różnymi 
innymi zobowiązaniami ustawowymi budżety jednostek samorządu terytorialnego. Skutki te będą wiązać się 
z kosztami tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym. Autorzy nowelizacji łagodzą 
sprawę, wskazując, że koszty wejścia w życie powyższej ustawy będą uzależnione od tego, czy w danej jedno-
stce samorządu terytorialnego będzie przeprowadzane referendum lokalne i czy w referendum tym tworzone 
będą odrębne obwody głosowania.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Celem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym jest doprecyzowanie regulacji dotyczących obwo-
dów głosowania w referendum lokalnym poprzez odesłanie do właściwych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy i umożliwienie tym samym udziału w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, 
chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podob-
nych instytucjach.

W związku z pojawiającymi się opiniami, że tworzenie odrębnych obwodów głosowania w przypadku 
referendum lokalnego nie jest ustawowo nakazane, uważa się jednak, że należy wprowadzić taki obowiązek 
do tekstu ustawy w celu stworzenia warunków organizacyjnych ułatwiających części osób uprawnionych do 
głosowania udział w referendum lokalnym.

Podkreślić należy, że wspomniana kwestia powinna być uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości 
w ustawie o referendum lokalnym. Tak sformułowana regulacja oznacza konieczność tworzenia odrębnych 
obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów w sytuacji, gdy zaistnieją 
kodeksowe przesłanki do utworzenia takich obwodów. Ustawa nie nakłada obowiązku tworzenia odrębnych 
obwodów głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich.

Uważam, że zaproponowane zmiany są konieczne i celowe. Popieram pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, 
że wspomniana regulacja jest elementem zapewniającym ochronę praw człowieka i obywatela. Państwu powinno 
zależeć, by krąg osób korzystających z praw wyborczych był maksymalnie szeroki. Dziękuję.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, nad którą przychodzi nam głosować, stanowi cenny krok 
w realizacji praw politycznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, związanej zwłaszcza z cho-
robą. Niewątpliwie choroba i pozostawanie poza miejscem stałego zamieszkania stanowią istotną przeszkodę 
w uczestniczeniu w życiu politycznym, co nie powinno wszakże wpływać na naszą ocenę zdolności tych osób 
do podejmowania racjonalnych i zgodnych z własnymi przekonaniami decyzji wyborczych. Również umoż-
liwienie pacjentom uczestniczenia w lokalnych referendach warte jest podjęcia trudu organizacyjnego, gdyż 
współcześnie Polacy mają zbyt mało wiary w siłę sprawczą demokracji i wyborów. Dziękuję.
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Asumptem do podjęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nad którym 
się dzisiaj pochylamy, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. W wyroku tym zakwe-
stionowano przyjęte w ustawie rozwiązanie ograniczające w istocie możliwość nadania małżonkom osobnych 
numerów identyfikacyjnych w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przedmiotowe ograniczenie wpływa na możliwość 
ubiegania się przez niektórych producentów rolnych o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej, dając w efekcie wymierny, negatywny skutek finansowy. Ograniczenie możliwości nada-
wania małżonkom osobnych numerów identyfikacyjnych powoduje bowiem, że w przypadku kiedy prowadzą 
oni faktycznie osobne gospodarstwa rolne – na przykład w warunkach rozdzielności majątkowej – tylko jeden 
z nich może skutecznie ubiegać się o nadanie takiego numeru.

Kwestionowane normy wynikały przede wszystkim z art. 12 ust. 4 ustawy. Trybunał Konstytucyjny zba-
dał je w świetle przepisów o równym traktowaniu wynikających z art. 32 ustawy zasadniczej. Wnioski, do 
jakich doszedł organ konstytucyjny, można zawrzeć w sentencji, że wspomniany „przepis różnicuje sytuację 
posiadaczy gospodarstw rolnych, którzy pozostają w związku małżeńskim, i posiadaczy, którzy nie pozostają 
w związku małżeńskim, a także różnicuje sytuację samych małżonków, z których tylko jedno jest wpisane do 
ewidencji producentów”. Opisany stan prawny może de facto stanowić zachętę do rozwodów. Wówczas bowiem 
byli małżonkowie zyskują możliwość niezależnego ubiegania się o płatności unijne. W ten sposób analizowany 
przepis godzi pośrednio także w prawną ochronę małżeństwa wyrażoną w art. 18 konstytucji.

Istotą funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest zapobieganie nieprawidłowościom w przyznawaniu płatności 
w ramach wspólnej polityki rolnej. Nieprawidłowości takie mogłyby polegać na przykład na ubieganiu się przez 
każdego z małżonków z osobna o wsparcie na rzecz tego samego gospodarstwa rolnego. Zapobieganie takim 
praktykom jest bez wątpienia słuszne, jednakże podejmowane w tym celu działania muszą być proporcjonalne 
do stawianego celu. W tym przypadku oznacza to w szczególności respektowanie słusznych praw osób, które 
pomimo złączenia węzłem małżeńskim powinny mieć możliwość odrębnego ubiegania się o przyznanie płat-
ności na prowadzone przez siebie gospodarstwa rolne.

Biorąc to pod uwagę, projektodawca podjął działania legislacyjne zmierzające do nadania nowego brzmienia 
art. 12 ust. 4 ustawy. Przyjęto tu dwa możliwe kierunki postępowania. W przypadku małżonków lub podmio-
tów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, można będzie nadać jeden numer identyfikacyjny 
temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną 
zgodę. W przeciwnym razie, jeżeli wskazany wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo 
rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, będzie miał on prawo do uzyskania odrębnego numeru 
identyfikacyjnego. Przyjęcie takiego modelu działania oznaczać będzie konieczność zintensyfikowania czynności 
kontrolnych także na etapie składania wniosku w celu prawidłowego ustalenia, czy w danym przypadku mamy 
faktycznie do czynienia z odrębnym gospodarstwem rolnym stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą.

Biorąc to pod uwagę, zasadne jest ustalenie nowego brzmienia delegacji ustawowej zapisanej w art. 17 ust. 2 
nowelizowanej ustawy. Stosowne kompetencje pozostaną nadal w rękach ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi, który na nowo określi szczegółowe wymagania dotyczące wniosku. Chodzi tu między innymi o dokumenty, 
na podstawie których możliwe byłoby chociażby uprawdopodobnienie, że w istocie dane gospodarstwo rolne 
stanowi funkcjonalnie odrębną całość.

Dodatkowo w projekcie ustawy zaproponowano dookreślenie właściwości miejscowej w sprawach dotyczą-
cych wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji. Zgodnie z dodawanym art. 10a ustawy orga-
nem uprawnionym do dokonania tych czynności będzie kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Ponadto 
podniesiono rangę czynności polegającej na dokonaniu wpisu producenta do ewidencji producentów. Nowe 
brzmienie art. 11 zakłada, że nie będzie to już tyko czynność o charakterze materialno-technicznym, ale decyzja 
administracyjna wydana przez kierownika biura powiatowego agencji.

Istotną cechą tego postępowania będzie ograniczenie wywodzonej z art. 7 procedury administracyjnej 
zasady podejmowania przez organ z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego 
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wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W to miejsce – na gruncie analizowanego postę-
powania – proponuje się wprowadzić zasadę dowodzenia okoliczności przez strony postępowania. Wniosek 
taki płynie z ust. 1a –dodawanego w ramach art. 11 ustawy – który przesądza, że „producent jest obowiązany 
przedstawić na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie dzia-
łalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym”. Rozwiązanie to wynika w dużej mierze z konieczności 
dokonania właściwej oceny składanego wniosku.

Wysoka Izbo, projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału. Przyjęcie proponowanych przepisów pozwoli 
lepiej chronić słuszne interesy niektórych podmiotów ubiegających się o płatności w ramach wspólnej polityki 
rolnej. Proszę zatem o przyjęcie ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest kolejną ustawą, której celem jest dostosowanie systemu prawa 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym przypadku do wyroku TK z dnia 3 grudnia 2013 r. dotyczącego 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej powyższej ustawy w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer identyfikacyjny 
będzie nadawany tylko w przypadku, kiedy małżonkowie będą współposiadaczami gospodarstwa rolnego. 
W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do otrzymania osobnego numeru iden-
tyfikacyjnego. Umożliwi im to ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej, na prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.

Autorzy nowelizacji wskazują, że prawo unijne i polskie normujące wpisy do ewidencji wiąże status producen-
ta rolnego z posiadaniem gospodarstwa rolnego, nie zaś z charakterem przysługujących praw do nieruchomości. 
Prawa te mogą być różne: własność, współwłasność, prawa rzeczowe ograniczone, na przykład użytkowanie, 
albo prawa obligacyjne, na przykład dzierżawa. Wreszcie nieruchomości mogą znajdować się w posiadaniu 
małżonków bez tytułu prawnego. Zdaniem autorów nowelizacji należało oddzielić kwestię posiadania i pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego przez oboje małżonków od ustroju majątkowego między nimi – wspólność 
albo rozdzielność majątkowa. Tak więc rozdzielność majątkowa między małżonkami dotycząca wszystkich lub 
niektórych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie wyklucza tego, że gospodarstwo 
znajduje się w posiadaniu obojga małżonków. Inaczej mówiąc, ustrój wspólności majątkowej między małżon-
kami nie wyklucza oddzielnego posiadania i prowadzenia gospodarstw rolnych przez małżonków.

Na wnioskodawcach – małżonkach występujących z wnioskiem o osobne wpisy ewidencji – spoczywa 
ciężar wykazania, że posiadają i prowadzą odrębne gospodarstwa rolne. Dlatego też konieczne było ustawowe 
określenie przesłanek dotyczące ustalenia, że taka sytuacja rzeczywiście występuje.

Trybunał sformułował także sugestie w innych kwestiach, ale, jak wskazują autorzy nowelizacji, proble-
matyka objęta sugestiami Trybunału ze względu na sposób zaskarżenia przepisu do TK, nie mogła być objęta 
wyrokiem tegoż Trybunału. Dlatego też nowelizacja omawianej ustawy obejmuje niezbędne minimum mające 
na celu wykonanie wyroku, mianowicie zmianę art. 12 ust. 4 ustawy w taki sposób, by nie było wątpliwości, 
że małżonkowie, którzy prowadzą osobne gospodarstwa, niezależnie od ustroju majątkowego, mogą posiadać 
osobne numery identyfikacyjne.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

W rozpatrywanym projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaproponowano szereg 
zmian zmierzających do dostosowania niektórych elementów systemu do potrzeb wynikających między innymi 
z aktualnej sytuacji gospodarczej oraz słusznych interesów płatników składek i ubezpieczonych. Projekt ustawy 
odnosi się do problemu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członków rad nadzorczych, zasad ubezpiecze-
nia społecznego rolników oraz zasad postępowania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych 
w przypadku osób wykonujących umowy-zlecenia.

W związku z rozszerzeniem zakresu art. 6 nowelizowanej ustawy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalne-
mu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji. Osoby 
te były dotychczas objęte jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Projektodawca uwzględnił 
w tym przypadku przede wszystkim fakt, że grupa osób czerpiących dochody z tego rodzaju działalności stale 
rośnie. Mowa tutaj zarówno o osobach, które osiągają dochody wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej 
osobiście, a polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji, jak i o osobach, które 
niezależnie od tego rodzaju dochodów uzyskują także dochody z innych tytułów – na przykład z tytułu stosunku 
pracy w danej spółce. Projektodawca zauważa, że nieujęcie tych osób w systemie obowiązkowych składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oznacza dla nich ryzyko uzyskania niższej emerytury w przyszłości oraz 
słabszą ochronę ubezpieczeniową w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego też członkowie rad 
nadzorczych zostaną objęci wspomnianym obowiązkiem nawet wówczas, gdy spełniają warunki do objęcia 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym także z innych tytułów.

Dokonanie opisanej zmiany pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia szeregu zmian dostosowawczych. 
W szczególności mam tutaj na myśli uzupełnienie art. 4 pkt 2 ustawy poprzez uwzględnienie w zapisanym tam 
katalogu płatników składek także podmiotów, w których działa rada nadzorcza, a tym samym zobligowanie 
ich do odprowadzania składek za członków danej rady nadzorczej. Z tej samej przyczyny rozszerzono definicję 
przychodu (art. 4 ust. 9 ustawy), ujmując w jej ramach także przychody osiągane z tytułu „działalności wyko-
nywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania”.

Kolejna grupa projektowanych przepisów ma na celu zapewnienie większej ochrony ubezpieczeniowej osobom 
spełniającym warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z kilku tytułów. 
Nowelizacja art. 9 zmierza w tym przypadku w szczególności do wyeliminowania obserwowanych dotychczas 
negatywnych praktyk polegających przykładowo na ubezpieczeniu zleceniobiorcy, który wykonuje dla danego 
podmiotu pracę na podstawie kilku umów, jedynie na podstawie umowy najniżej płatnej. Opisane działania 
służą nierzadko ominięciu przepisów prawa i są bez wątpienia ze szkodą dla zleceniobiorców. Rozwiązanie 
opisanego problemu jest niezwykle istotne, aktualnie bowiem coraz więcej osób świadczy pracę nie na pod-
stawie stosunku pracy, ale właśnie umowy-zlecenia. W związku z tym zakłada się wprowadzenie progu dla 
wymiaru składek, który odpowiadał będzie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Aby osiągnąć rzeczone 
minimum, możliwe będzie także sumowanie podstaw wymiaru składki z kilku tytułów.

Chciałbym jeszcze odnieść się do proponowanej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Zgodnie z dodawanym art. 5b rolnik podlegających ubezpieczeniu w KRUS w przypadku objęcia go innym 
ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy-zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej będzie mógł 
nadal pozostać w KRUS. Istnieje jednak warunek, który zakłada, że przychód osiągany ze wspomnianych 
dodatkowych źródeł w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć kwoty równej połowie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy podejmując się 
okazjonalnie różnych niskopłatnych zleceń (na przykład w ramach ochotniczej straży pożarnej), byli z mocy 
prawa obejmowani systemem powszechnym, tracąc jednocześnie prawo do pozostania w KRUS.

Tak w zarysie przedstawiają się najistotniejsze założenia przepisów zawartych w nowelizacji. W mojej ocenie 
rozpatrywany akt zasługuje na przyjęcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Autorzy rozpatrywanej dziś nowelizacji zwracają uwagę na to, że dotychczas art. 6 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określał krąg podmiotów podlegających obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei art. 9 ustawy określał schemat podlegania ubezpieczeniom 
społecznym w przypadku zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń.

Należy podkreślić, że nowelizacja tej ustawy w zakresie art. 6 zmierza do rozszerzenia określonego w nim 
kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące 
członkami rad nadzorczych. Było to podyktowane tym, że w związku z rozwojem rynku kapitałowego stale 
rośnie grupa osób – jest to już grupa niemała – które czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze 
osobistym polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji. Dodatkową grupę osób 
stanowią członkowie rad nadzorczych, którzy podlegając ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, podlegają 
temu ubezpieczeniu jednocześnie z innych tytułów. Właśnie tej grupie osób pragnę poświęcić tu kilka słów.

Zauważono, że w świetle dotychczas obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegali 
obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie podlegali już obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym. Obecnie, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zostaną także objęci obowiązkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi.

Przyjęto, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych stanowić 
będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek będzie 
podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wraz z rozwojem rynku kapi-
tałowego coraz liczniejsza jest grupa członków rad nadzorczych, a więc osób, które ani nie świadczą pracy 
w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie, ani nie prowadzą pozarolniczej działalności, a czerpią środki 
utrzymania z działalności o charakterze osobistym. Dodatkowo coraz większa grupa osób uzyskuje niejako 
w ramach wynagrodzenia dodatkowe przychody, które w normalnych warunkach powinny podlegać składce 
na ubezpieczenia społeczne. Stąd też istniała potrzeba objęcia grupy osób pełniących funkcje członków rad 
nadzorczych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi.

Autorzy nowelizacji wskazują, że objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi członków rad nadzor-
czych, bez względu na posiadanie czy też nieposiadanie przez nich innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 
zapewni lepszą ochronę ubezpieczeniową, a w przyszłości przełoży się na wyższą emeryturę.

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 9 ustawy w części związane są z objęciem ubezpieczeniami członków 
rad nadzorczych, a w części ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pra-
cę na podstawie umowy-zlecenia, przez którą należy rozumieć umowę-zlecenie, umowę agencyjną albo inną 
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W przypadku osób będących członkami rad nadzorczych przyjęto, że obowiązek ubezpieczenia będzie 
dotyczył wszystkich członków rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posia-
danie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Przyjęto, że będą 
oni podlegali ubezpieczeniom przez cały okres sprawowania funkcji odpłatnie, a zatem od dnia powołania na 
członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 
zaczęli pełnić tę funkcję odpłatnie.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw, którego dotyczą druki senackie nr 745 i 745 A, jest zmiana ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt zakłada miedzy innymi wprowadzenie regulacji rozszerzających obowiązek ubezpieczenia w przy-
padku zbiegu wykonania umowy-zlecenia z inną działalnością oraz zbiegu kilku umów-zleceń.

Moim zdaniem praca na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło nie powinna funkcjonować w pol-
skim prawie zatrudnienia. Tylko od umowy-zlecenia pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie 
umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. 
Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają szans na kredyt mieszkaniowy, nie decydują nie na założenie rodziny. 
Praca na podstawie umów cywilnych to permanentny brak stabilizacji. Przekłada się on na relacje społeczne. 
Związkowcy nie mówią więc o umowach cywilnoprawnych, ale nazywają je „umowami śmieciowymi”.

Jak wynika z oficjalnych danych, problem tak zwanych śmieciówek dotyczy miliona Polaków.
Po pierwsze, niezbędna jest ochrona wynagrodzenia przed egzekucją komorniczą. Dziś komornik nie może 

zająć więcej niż połowy pensji tylko w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Pracujący na podstawie umo-
wy-zlecenia czy umowy o dzieło takiej ochrony nie mają, nawet jeśli ich pobory służą utrzymaniu rodziny. To 
drastyczna niesprawiedliwość.

Po drugie, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych w sporze z pracodawcą nie mogą korzystać 
z ochrony sądów pracy. Są skazane na sprawy w sądach cywilnych, które są o wiele droższe.

Po trzecie, zatrudnieni na podstawie umów cywilnych powinni mieć prawo przynależności do związków 
zawodowych Da im to przynajmniej minimalną ochronę w relacjach z pracodawcą.

Po czwarte, Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć możliwość kontrolowania warunków pracy współ-
pracowników, a nie tylko osób na etatach. Obecnie PIP nie ma prawa interweniowania w obronie osób zatrud-
nionych na podstawie umów cywilnoprawnych, nawet jeśli pracują w warunkach urągających podstawowym 
zasadom BHP.

Po piąte, jeśli zatrudnieni na etatach i na podstawie umów cywilnych wykonują te same obowiązki, powinni 
dostawać identyczne świadczenia związane z wypadkami przy pracy.

Aby uniknąć patologii na rynku pracy, rząd powinien przyjrzeć się również zasadom tak zwanego samo-
zatrudnienia. Setki tysięcy osób zostało zmuszonych do zarejestrowania jednoosobowych firm, by zachować 
miejsce pracy. W niektórych krajach obowiązuje reguła, że osoba działająca jako jednoosobowa firma może 
domagać się zatrudnienia na etacie, jeśli spełnia określone warunki. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa 
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz 
zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 
2014 r. dotyczy ujednolicenia metod unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w umowach zawiera-
nych przez Polskę z państwami członkowskimi UE oraz państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Postanowienia Protokołu oparte zostały na Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku. 
Uzasadnieniem nowych postanowień umownych jest zmiana stosunków ekonomicznych oraz polskiej polityki 
w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że 
dochód osiągnięty za granicą .jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany jest pod uwagę 
jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od 
dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

Kolejne zmiany objęte Protokołem to między innymi wprowadzenie klauzuli ograniczającej osiąganie 
korzyści poprzez tworzenie sztucznych struktur wyłącznie do celów planowania podatkowego, wprowadzenie 
zwolnienia z opodatkowania w państwie źródła dochodu z dywidend i odsetek wypłacanych funduszom eme-
rytalnym oraz wprowadzenie możliwości opodatkowania emerytur i rent wypłacanych z systemu ubezpieczeń 
społecznych również w państwie, z którego te dochody pochodzą.

Należy zauważyć, że wspomniana inicjatywa ustawodawcza jest niezbędna, z wymienionych przyczyn. 
Wprowadzone zmiany są celowe i konieczne. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do komendanta głównego Policji 
Marka Działoszyńskiego oraz do szefa Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Czaplickiego

Szanowni Państwo!
W dniu 16 listopada bieżącego roku w kilku obwodowych komisjach wyborczych na terenie powiatu łęczyc-

kiego dokonano zdjęcia materiału wyborczego należącego do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 
Pierwszy taki przypadek miał miejsce w Leźnicy Małej (gmina Łęczyca), kiedy to przewodnicząca komisji ob-
wodowej zdjęła plakat wyborczy od dwóch tygodni zawieszony na prywatnym sąsiednim ogrodzeniu. Po zdjęciu 
materiału wyborczego przewodnicząca obwodowej komisji zabrała go do siedziby komisji. Podobne sytuacje 
miały miejsce w miejscowości Błonie (gmina Łęczyca) oraz Grodzisko (gmina Świnice Warckie) i Świnice 
Warckie na terenie powiatu łęczyckiego. O zdarzeniach tych została poinformowana Komenda Powiatowa Policji 
w Łęczycy, która przyjęła zgłoszenia, przyjechała na miejsca zdarzeń, jednak nie podjęła żadnej interwencji.

Zgodnie z art. 109 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy „materiałem wyborczym jest 
każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek 
z zarządzonymi wyborami”, zaś w myśl §3 przywołanego przepisu „materiały wyborcze podlegają ochronie 
prawnej”. Bez wątpienia plakaty wyborcze stanowią materiał wyborczy, a prawna ochrona materiałów wybor-
czych to nic innego jak zakaz – pod groźbą kary – ich niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. Czyn taki 
jest wykroczeniem stypizowanym w przepisie art. 67 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
i zagrożony karą aresztu albo grzywny.

Zasady umieszczania plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji 
publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, te-
lekomunikacyjnych i innych oraz ustawiania własnych urządzeń ogłoszeniowych określa art. 110 kodeksu 
wyborczego. Przepis ten wskazuje, że umieszczenie plakatów i haseł wyborczych wymaga uzyskania zgody 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia. Jako uprawnionych do usunięcia plakatów 
lub haseł wyborczych ustawodawca wskazuje Policję lub Straż Miejską i to jedynie wówczas, gdy sposób 
umieszczenia plakatów lub haseł wyborczych może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu 
mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym (art. 110 §5 kodeksu wyborczego). Ponadto to pełnomocnicy 
wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia 
ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej (art. 110 §6 kodeksu wyborczego).

Przyjmując, że plakaty wyborcze są materiałem wyborczym, a rozmieszczanie plakatów lub haseł wybor-
czych służy prowadzeniu agitacji wyborczej, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w niniejszej sprawie 
plakat wyborczy umiejscowiony na prywatnym ogrodzeniu spełniał wszystkie wymogi kodeksu wyborczego, 
a jego usunięcie było bezprawne.

Zgodnie z art. 185 kodeksu wyborczego do zadań obwodowej komisji wyborczej należy między innymi 
czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania (art. 185 
pkt. 2). Bez wątpienia czyn polegający na umieszczeniu plakatu wyborczego na ogrodzeniu w czasie kam-
panii wyborczej, kiedy prowadzenie agitacji wyborczej było dozwolone (od dnia przyjęcia przez właściwy 
organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego do 24 godzin przed dniem głosowania) nie stanowił 
naruszenia prawa wyborczego. Zachowanie przewodniczących obwodowych komisji wyborczych polegające 
na usunięciu plakatu wyborczego nie znajduje uzasadnienia w kodeksie wyborczym i stanowi wykroczenie 
podlegające odpowiedzialności karnej.

W myśl przepisu art. 304 §1 kodeksu postępowania karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu prze-
stępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”, zawiadamiam 
więc Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży materiałów wyborczych oraz 
o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Chybicką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie pan E.-M. I., absolwent Wydziału Lekarskiego English Division Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu z prośbą o wsparcie jego działań w sprawie Indywidualnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
Pan E. kilkukrotnie podchodził do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, za każdym razem będąc blisko progu 
zaliczenia, ostatecznie jednak kończył egzamin bez pozytywnego wyniku. Po kolejnej nieudanej próbie pan E. 
skonsultował się ze specjalistą w celu ustalenia przyczyny niepowodzenia, którą okazała się dysleksja, zdia-
gnozowana i poświadczona przez psychologa. Bez zaliczonego LEK pan E. nie może podjąć pracy w zawodzie. 
Już w trakcie stażu otrzymał pracę w St. Vincentius-Kliniken w Karlsruhe, gdzie miał rozpocząć specjaliza-
cję i doktorat w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, jednak zdiagnozowana dysleksja w zasadzie 
wyklucza możliwość pozytywnego zaliczenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a tym samym pozbawia go 
możliwości podjęcia pracy w zawodzie. Pan E. ukończył studia z wynikiem 4,5.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się opisaną sprawą i pozytywne rozpatrzenie 
prośby pana E. w sprawie ustnego przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub indywidualne 
obniżenie progu zaliczenia ze względu na zdiagnozowaną dysleksję.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Chybicką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo od kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik 

Centrum Zdrowia Dziecka”, prof. Sergiusza Jóźwiaka, z prośbą o interwencję w sprawie braku dostępności 
leków dla chorych dzieci ze stwardnieniem rozsianym (SM).

Aktualnie leki zmniejszające ryzyko rzutu SM, to jest interferon i copaxone, dostępne są w ramach progra-
mu terapeutycznego jedynie dla dzieci w wieku 12–18 lat. Niestety, dzieci z aktywną chorobą w wieku 12–18 
lat, u których było podjęte leczenie interferonami i octanem glatirameru, ale u których wskutek objawów 
ubocznych lub wobec braku skuteczności trzeba było je przerwać, oraz dzieci ze stwardnieniem rozsianym 
poniżej 12 roku pozostają bez możliwości leczenia. Związane z brakiem refundacji ograniczenie stosowania 
leków immunomodulujących w leczeniu SM u dzieci zwiększa odsetek niepełnosprawnych dzieci i zwiększa 
obciążenie leczeniem powikłań niepełnosprawności.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wpisanie na listę refundacyjną leku natalizumab i fingolimod we 
wskazaniu SM u dzieci między 12 a 18 rokiem życia, u których leczenie interferonem beta i octanem glatirameru 
zostało przerwane z powodu braku skuteczności lub niedostatecznej tolerancji, oraz o wpisanie leku interferon 
beta-1a i interferon beta-1b oraz octan glatirameru na listę refundacyjną we wskazaniu SM u dzieci poniżej 12 
roku życia wymagających terapii immunomodulującej.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ponowne przeanalizowanie słuszności wprowadzania 

zmian do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w postaci instrumentów, które zastrzegają 
zasady sprzedaży ubezpieczeń z funduszem kapitałowym, tak zwanych polisolokat.

Działania legislacyjne dotyczące wspomnianych ubezpieczeń są przedwczesne. Zakłady ubezpieczeniowe 
i banki do dzisiaj nie wprowadziły tak zwanych rekomendacji U oraz „Wytycznych w sprawie dystrybucji 
produktów ubezpieczeniowych”, które wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

Regulacje prawne mają zacząć funkcjonować od 1 kwietnia 2015 r. W swoich założeniach przyjmują na 
przykład obowiązki informacyjne instytucji finansowych dla podwyższenia poziomu ochrony konsumentów. 
Obecnie trwają również prace nad unijnymi regulacjami dotyczącymi dystrybucji polisolokat. Zmiana prawa, 
która miałaby nastąpić w najbliższym półroczu, może skutkować koniecznością wniesienia kolejnych poprawek 
dostosowujących przepisy do prawa unijnego.

Wobec tego proszę o uzasadnienie, czy wnoszenie zmian do ustawy na tym etapie jest konieczne. W tym 
stanie rzeczy działania w omawianym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Dziękujemy za odpowiedź Pana Prokuratora Generalnego na oświadczenie z 25 września bieżącego roku 

dotyczące śledztwa Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A.
Dziękujemy za wiadomość o tym, że po naszym wystąpieniu prokuratura podjęła czynności zmierzające 

do dodatkowego przesłuchania ważnego w sprawie świadka.
Trudno nam jednak oprzeć się wrażeniu, że w kilku istotnych kwestiach prokuratura prowadząca śledztwo 

nie wykazuje się takim stopniem dociekliwości, jakiego należałoby oczekiwać w sprawie dość tajemniczej 
śmierci młodej dziewczyny.

Napisał Pan Prokurator Generalny, że w świetle dowodów dziewczynka była przed śmiercią wesoła, nie 
zdradzała myśli samobójczych. Tym bardziej zagadkowe staje się więc jej samobójstwo. Dlaczego młoda 
dziewczyna miałaby się zabić, bez żadnego widocznego motywu i powodu?

A może zbyt mało osób przesłuchano w tej sprawie? Rodzice zmarłej Pauliny twierdzą, że Policja poprzestała 
na przesłuchaniu kilkorga kolegów. A może inni wiedzą więcej?

Napisał pan, że treść rozmowy z telefonu komórkowego zmarłej dziewczyny prowadzonej z Policją tuż przed 
śmiercią nie wskazuje na związek tej rozmowy z samobójstwem… A może wskazuje na związek z zabójstwem 
dziewczyny? Dziewczynka była w domu sama, a na nagraniu słychać męski głos, rozmowa została gwałtownie 
przerwana, po czternastu sekundach. Przecież w śledztwie nawet nie próbowano wyjaśnić, dlaczego Paulina 
w ogóle dzwoniła na Policję. Jaki był powód tego dziwnego telefonu? A przede wszystkim kim był mężczyzna, 
którego głos znalazł się na nagraniu? Czy to jest dla prokuratury nieistotne?

Samobójcy na ogół na Policję nie dzwonią. A może dziewczynka szukała ratunku przed zabójcą, na co może 
wskazywać tajemniczy męski głos i gwałtowne przerwanie rozmowy?

Wreszcie zaskakujące jest zbagatelizowanie otarć naskórka na obu stopach zmarłej. Czy rzeczywiście można 
tak polegać na intuicji patomorfologa, że nie są to ślady działania osób trzecich? A skąd patomorfolog to wie? 
Na jakiej podstawie jest tego pewien?

A jeśli nie jest to działanie osób trzecich, to skąd te dziwne obrażenia na obu stopach, skoro z okoliczności 
nie wynika, by zmarła dziewczynka doznała przed śmiercią jakichś urazów.

Panie Prokuratorze Generalny, zbyt wiele tu tajemnic i wątpliwości. Brak motywu samobójstwa, krwawe 
ślady na stopach, tajemniczy telefon na Policję tuż przed śmiercią… Oczekujemy od prokuratury większej 
dociekliwości w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy, a nie uporczywego trzymania się niesprawdzonej naszym 
zdaniem wersji samobójstwa.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny jeszcze raz zweryfikował działania prokuratury w tej sprawie. Chodzi 
o śmierć człowieka, chodzi o śmierć dziecka, tu nie może być miejsca na brak wnikliwości i powierzchowność 
śledztwa.

Z poważaniem 
Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraskę,  
Janinę Sagatowską, Mieczysława Gila, Zdzisława Pupę,  

Bohdana Paszkowskiego, Grzegorza Biereckiego,  
Przemysława Błaszczyka, Dorotę Czudowską,  
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza,  

Michała Seweryńskiego, Kazimierza Wiatra i Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Trzy lata temu na Placu Zbawiciela w Warszawie stanęła instalacja zatytułowana „Tęcza”, postawiona w ra-
mach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Instalacja, mająca charakter tymczasowy, 
zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu m.st. Warszawy miała prawo być prezentowana na Placu Zbawiciela do stu 
dwudziestu dni. Tymczasem stoi tam do dnia dzisiejszego.

W związku z tym zwracamy się o informację, na jakiej podstawie prawnej ta konstrukcja nadal tam stoi 
i czy w ostatnich trzech latach przez cały czas stała tam legalnie, czy były okresy, w których stanowiła samo-
wolę budowlaną.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk 
Waldemar Kraska 
Janina Sagatowska 
Mieczysław Gil 
Zdzisław Pupa 
Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki 
Przemysław Błaszczyk 
Dorota Czudowska 
Wiesław Dobkowski 
Stanisław Gogacz 
Michał Seweryński 
Kazimierz Wiatr 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraskę,  
Janinę Sagatowską, Mieczysława Gila, Zdzisława Pupę,  

Bohdana Paszkowskiego, Grzegorza Biereckiego,  
Przemysława Błaszczyka, Dorotę Czudowską,  
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza,  

Michała Seweryńskiego, Kazimierza Wiatra i Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy Andrzeja 
Kłosowskiego

Trzy lata temu na Placu Zbawiciela w Warszawie stanęła instalacja zatytułowana „Tęcza”, postawiona w ra-
mach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Instalacja, mająca charakter tymczasowy, 
zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu m.st. Warszawy miała prawo być prezentowana na Placu Zbawiciela do stu 
dwudziestu dni. Tymczasem stoi tam do dnia dzisiejszego.

W związku z tym zwracamy się o informację, czy w świetle przepisów prawa stoi tam legalnie, a jeżeli nie, 
to dlaczego PINB nie podjął stosownych działań.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk 
Waldemar Kraska 
Janina Sagatowska 
Mieczysław Gil 
Zdzisław Pupa 
Bohdan Paszkowski 
Grzegorz Bierecki 
Przemysław Błaszczyk 
Dorota Czudowska 
Wiesław Dobkowski 
Stanisław Gogacz 
Michał Seweryński 
Kazimierz Wiatr 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem l lipca 2013 r. w wyniku połączenia sześciu samodzielnych spółek gazownictwa powstała Polska 

Spółka Gazownictwa realizująca funkcję ogólnopolskiego operatora systemu dystrybucyjnego, zatrudniająca 
około dwunastu tysięcy pracowników, dysponująca majątkiem przekraczającym 10 miliardów zł, mająca w spo-
sób bezpieczny dostarczać gaz do milionów gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw.

W skierowanym do mnie piśmie przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej 
Spółce Gazownictwa Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu stwierdził: „W procesie łączenia spółek 
dystrybucyjnych składane były, tak przed Zarząd Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i Zarząd Polskiej Spółki 
Gazownictwa – potwierdzone przez ówczesne kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa – deklaracje, iż 
po połączeniu tych spółek nie dojdzie do jakichkolwiek negatywnych procesów mających wpływ na funk-
cjonowanie systemu dystrybucyjnego oraz zatrudnienie w nowej spółce. Deklaracje takie składane były tak 
pracownikom spółek, jak i parlamentarzystom składającym interpelacje w tej sprawie. Potwierdzeniem tego 
było także przedstawienie w sierpniu ubiegłego roku prezentacji «Konsolidacja działalności dystrybucyjnej» 
przygotowanej przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa. W materiale tym zarząd spółki podkreślał, iż 
w wyniku powstania PSG nie dojdzie do zwolnień pracowników czy pogorszenia ich sytuacji materialnej, 
a konsolidacja sześciu likwidowanych spółek dystrybucyjnych w jedną pozwoli wygenerować od 240 milio-
nów do ponad 400 milionów zł oszczędności w innych niż pracownicze obszarach. Niestety tak się jednak nie 
stało. W chwili obecnej jedynym obszarem, w którym zarząd spółki znajduje oszczędności, są świadczenia na 
rzecz pracowników. Przykładem tego jest znaczne obniżenie świadczeń w nowym układzie zbiorowym pracy, 
kosztów BHP, ograniczenie szkoleń i świadczeń socjalnych.

Ponadto w oparciu o bardzo kosztowne ekspertyzy i opracowania firmy doradczej planowana jest likwidacja 
kilkudziesięciu, a być może ponad stu dwudziestu terenowych jednostek organizacyjnych – rejonów dystrybucji 
gazu i punktów dystrybucji gazu. 

Byłoby to naszym zdaniem bardzo groźne dla właściwego i bezpiecznego funkcjonowania całego systemu 
dystrybucyjnego i doprowadzić to może do zwolnienia z naszej spółki dużej grupy, bo liczonej w tysiącach 
osób, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników”.

Proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi przewodniczącego Komisji Podzakładowej 
NSZZ „Solidarność”.

Z poważaniem 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Klimę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Republika Francji oraz wiele innych państw, nawet członków NATO, przed wojną na Ukrainie utrzymywała, 

a w jej trakcie utrzymuje, rozbudowane kontakty handlowe związane ze sprzedażą Federacji Rosyjskiej uzbro-
jenia, sprzętu wojskowego, technologii wojskowej. Rosja wykazywała zainteresowanie włoskimi pojazdami 
opancerzonymi (firmy Iveco), francuskim wyposażeniem żołnierza przyszłości (typ Felin), termowizorami 
francuskiej firmy Thales do czołgów (T-90), awioniką firm Safran-Sagem, (Mig-29, Su modernizacja) oraz 
wyposażeniem wojsk wysokogórskich. Francja jest tu klasycznym przykładem. Sprzedaż Mistrali Federacji 
Rosyjskiej jest najbardziej znanym przykładem.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie działania podjął i podejmuje rząd RP (MSZ RP) w celu zablokowania lub uniemożliwienia sprze-

daży sprzętu wojskowego, technologii wojskowej Federacji Rosyjskiej przez kraje będące członkami NATO?
2. Czy sprzedaż sprzętu wojskowego, technologii była tematem rozmów przedstawicieli RP na szczycie 

NATO w Newport, na szczytach UE i innych dyplomatycznych spotkaniach?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa stwarza w swoich założeniach pewien 
standard jawności odnoszący się zarówno do procesu legislacyjnego, jak i do samej działalności lobbingowej. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien aspekt związany z praktyką stosowania przepisów tej ustawy.

W art. 17 postanowiono, że w przypadku stwierdzenia, iż czynności wchodzące w zakres zawodowej dzia-
łalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, organ administracji publicznej 
zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej, który z kolei winien wyciągnąć wobec takiego podmiotu konsekwencje określone w normach sank-
cjonujących. Problemem, na który często zwracają uwagę organizacje pozarządowe, jest zbyt rzadkie – wobec 
faktycznej liczby potencjalnych naruszeń – stosowanie przedmiotowego przepisu. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z brakiem rzetelnej informacji o podmiotach wykonujących de facto działalność lobbingową 
z pogwałceniem przepisów ustawy, co może mieć dalsze przełożenie na negatywny odbiór działań podejmo-
wanych przez organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa oraz na spadek zaufania społecznego 
względem tych organów.

Z uwagi na potrzebę poszanowania zasad transparentności procesu stanowienia prawa proszę Pana Ministra 
o pochylenie się nad opisanym problemem.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Istotnym problemem na dzisiejszym rynku pracy jest powszechne stosowanie umów cywilnoprawnych 
w miejsce umów o pracę. Liczne działania podejmowane przez ministerstwo świadczą o dążeniu do uregulo-
wania przedmiotowego problemu. W mojej ocenie problem ten wymaga jednak zastosowania kompleksowych 
rozwiązań systemowych.

Wartym rozważenia remedium wydaje się nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzenie do 
przepisów dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty nowych kryteriów oceny ofert, innych niż stosowane 
obecnie najczęściej kryterium ceny, o czym mowa w art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Należy 
szczególnie pochylić się nad postulowanym przez różne środowiska społeczne zwiększeniem udziału umów 
o pracę poprzez wprowadzenie wymogu zatrudnienia w myśl prawa pracy jako jednego z kryteriów oceny 
oferty. Jednocześnie warto uwzględnić fakt, iż w wielu branżach stosowanie umów cywilnoprawnych przynosi 
istotne korzyści, zatem opracowane w tym zakresie nowe normy prawne powinny być elastyczne i nie obciążać 
swobodnego obrotu gospodarczego.

Wobec tego chciałbym wyrazić stanowisko popierające chęć rozwiązania problemu umów cywilnoprawnych 
na rynku pracy, a jednocześnie zachęcić Pana Ministra do podjęcia wraz z Ministerstwem Gospodarki działań 
międzyresortowych mających na celu przyjęcie opisanych zmian.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Jak wynika z opinii prezentowanych przez przedstawicieli środowiska komorniczego, istnieje potrzeba 
dokonania zmian w zakresie unormowań prawnych dotyczących eksmisji bez zapewnienia innego lokalu, tak 
zwanej eksmisji na bruk.

Mam tutaj na uwadze w szczególności art. 14 ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Przepis ten wyłącza wobec niektórych lokatorów prawo do 
otrzymania lokalu socjalnego, zagwarantowane im co do zasady na podstawie art. 14 ust. 4. Wyłączenie takie 
następuje przede wszystkim w przypadku eksmisji z lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu 
mieszkaniowego. Stan taki może być interpretowany jako naruszenie zasady niedyskryminacji oraz równości 
obywateli wobec prawa. Ponadto należy podnieść, że wykonanie przepisu w obecnym brzmieniu skutkuje często 
eksmisją do noclegowni, które na ogół nie zapewniają możliwości dziennego pobytu. W przypadku rzeczonej 
eksmisji dochodzi także nierzadko do umieszczenia nieletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
a więc do rozdzielenia eksmitowanej rodziny.

Z uwagi na powyższe proszę Pana Ministra o rozważenie dokonania w prawie zmian zmierzających do 
rozwiązania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Na jesień 2014 r. zaplanowana została modernizacja linii kolejowej E75 na trasie Warszawa – Białystok. 

Modernizacja ta dotyczy trzydziestokilometrowego odcinka Tłuszcz – Sadowne. Przygotowanie tej inwestycji, 
jej zakres i sposób realizacji budzą wiele kontrowersji. Dziwi fakt, że do inwestycji przystąpiono tak późno, 
zważywszy że kończy się perspektywa finansowa 2007–2013, że nie poprzedzono jej konsultacjami społecznymi, 
że linię kolejową zamyka się całkowicie, odcinając Podlasie od połączeń kolejowych z Warszawą i komplikując 
wielu ludziom dojazd do pracy w Warszawie.

Lokalne władze, między innymi miasta i gminy Łochów, niepokoi fakt, że zakres prac jest ciągle ograniczany 
w stosunku do planowanego, co zmniejsza bezpieczeństwo mieszkańców i utrudnia im codzienne funkcjono-
wanie. Zrezygnowano między innymi z planowanych wcześniej i koniecznych z punktu widzenia mieszkańców 
gminy budów: budowy wiaduktu w Toporze, budowy drogi serwisowej Topór – Ogrodniki, budowy wiaduktu 
na drodze powiatowej do Brzuzy (rejon łącznicy z DK50) czy przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego 
w Łochowie. Niepokoi ponadto duże opóźnienie prac i zła organizacja transportu zastępczego. Zamknięcie 
przejazdu kolejowego w Łochowie blokuje ruch na dwóch ważnych drogach krajowych: DK50 i DK62. Jakie 
rozwiązanie jest planowane w celu rozwiązania tego problemu? Czy w projekcie jest budowa wiaduktu lub tu-
nelu podziemnego? Sprawę komplikuje również brak porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pomiędzy 
inwestorem a GDDKiA.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odniesienie się do poruszonych kwestii oraz o udzielenie 
informacji, jaki jest ostateczny zakres inwestycji, w szczególności na terenie powiatu węgrowskiego. Kiedy 
zostanie ona zakończona i w jaki sposób inwestor planuje rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców 
wobec całkowitego zamknięcia linii kolejowej E75, które skutkuje odcięciem komunikacyjnym miejscowości 
leżących po dwóch stronach linii?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Ewy 
Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Dyrektor!
Przez miejscowość Kamionna w gminie Łochów (powiat węgrowski) przebiega droga krajowa nr 62, jedna 

z najczęściej uczęszczanych i ruchliwych arterii komunikacyjnych na terenie wschodniej części województwa 
mazowieckiego. W centrum Kamionnej na krótkim odcinku drogi są trzy ostre zakręty, które utrudniają wi-
doczność, szczególnie w przypadku pieszych. Duży ruch na drodze, ostre zakręty, a także umiejscowienie przy 
samej szosie nr 62 kościoła, sklepów oraz – w niedalekiej odległości – szkoły stwarzają ogromne niebezpie-
czeństwo dla mieszkańców. Niebezpieczeństwo pogłębia brak chodników, zatoczek autobusowych i przejść dla 
pieszych. Taka sytuacja trwa już od lat, mimo że wielokrotnie dochodziło tu do wypadków, także śmiertelnych.

Proszę o udzielenie informacji, czy ta sytuacja jest znana GDDKiA? Kiedy planujecie Państwo interwencję 
w tej sprawie, czyli budowę niezbędnych chodników, zatoczek i przejść dla pieszych w miejscowości Kamionna? 
Czy ze względu na wagę problemu możliwa jest realizacja tej inwestycji w przyszłym, 2015, roku.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Szanowny Panie Wojewodo!
W lipcu 2014 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa skierowała pismo do Wydziału Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące objęcia nadzoru wojewody nad pracami zwią-
zanymi z odkryciem w Kałuszynie szczątków powstańców styczniowych. Rada wyraziła opinię, iż szczątki te 
powinny być pochowane w mogile wojennej.

Jak w chwili obecnej sprawowany jest ten nadzór, skoro szczątki te są przedmiotem sporu pomiędzy Muzeum 
Ziem Nadbużańskich w Sterdyni i burmistrzem miasta Kałuszyn?

Należy zaznaczyć, że część odnalezionych w wyniku badań archeologicznych szczątków została na pod-
stawie decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, delegatura w Siedlcach, nr 305/DS./14 
z dnia 15 lipca 2014 r. przekazana protokołem przez prowadzącego badania archeologiczne pana Andrzeja 
Jankowskiego Muzeum Nadbużańskiemu w Sterdyni. Są to szczątki wydobyte w dniach 15 lipca 2014 r. – 
23 lipca 2014 r. Szczątki wydobyte po tym terminie na wniosek burmistrza Kałuszyna zostały przekazane do 
Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, a następnie zdeponowane w zakładzie pogrzebowym.

Obecnie burmistrz Kałuszyna wnosi do muzeum o natychmiastowy zwrot szczątków. Pragnę podkreślić, 
że do badań archeologicznych w miejscu mogiły doszło z inicjatywy mieszkańców Kałuszyna i archeologów 
dopiero wtedy, kiedy inwestycja w postaci budowy targowiska prowadzona na terenie, na którym mogiła się 
znajduje, dobiegła końca. Wydaje się, że budowę targowiska powinno zacząć się właśnie od przeprowadzenia 
badań archeologicznych.

Obecna sytuacja jest dalece niestosowna i dlatego pytam Pana Wojewodę o to, jak to jest możliwe, że szczątki 
powstańcze pozostają przedmiotem sporu, skoro Pański urząd winien sprawować nadzór nad tą sprawą. Jak 
prowadzony jest ten nadzór? Na czym on polega? Jakie działania państwo podjęli i jakie planujecie podjąć? 
Kiedy dojdzie do godnego pochówku powstańców?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W związku z otrzymaną odpowiedzią ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 16 października 2014 r., sygno-

waną przez sekretarza stanu, pana Zbigniewa Rynasiewicza, mającą stanowić odpowiedź na moje pismo z dnia 
2 października 2014 r., pragnę zauważyć, iż pismo ministerstwa nie stanowi odpowiedzi na kwestie podniesione 
w moim piśmie. Zasadniczo odnosi się ono do ogólnej sytuacji na drogach na terenie całego kraju, jedynie 
fragmentarycznie i skrótowo porusza kwestie drogi wojewódzkiej DW938 na odcinku Cieszyn – Pawłowice.

Należy podnieść, iż nie sposób zgodzić się z informacją zawartą w piśmie, jakoby ruch ciężki na wymienionej 
drodze zmniejszył się o 16%, to jest około czterysta siedemdziesiąt pojazdów ciężarowych na dobę, w 2013 r. 
w porównaniu do października 2012 r. Wystarczy bowiem o jakiejkolwiek porze dnia przejechać ten odcinek 
i spotyka się na swej drodze od kilku do kilkunastu tirów jadących w obu kierunkach. Tak więc powyższe 
badanie wydaje się niewiarygodne.

Pan sekretarz stanu przytacza także wyniki kontroli pojazdów prowadzone przez GITD, które to kontrole 
są z pewnością potrzebne i przynoszą rezultaty w sferze kontroli prawidłowości załadowania tirów, co jest 
oczywiście ważne, jednak nie sposób na podstawie faktu sprawdzenia ładowności wnioskować wprost o liczbie 
przejeżdżających tirów, a tym bardziej o bezpośrednim wpływie tych kontroli na liczbę pojazdów korzystających 
z drogi. Twierdzenie, iż wzmożona kontrola ładowności pojazdów ma wprost przełożenie na liczbę przejeżdża-
jących na tym odcinku pojazdów, należy uznać za nietrafione.

Odnosząc się do problematyki objęcia tej drogi systemem viaTOLL, pragnę nadmienić, iż moje wnioski 
w tym zakresie, a także w kwestii rozwiązania problemu dróg alternatywnych w kompleksowy i jednoznaczny 
sposób dotyczyły rozwiązań prawnych w przyszłości. Ponownie zwracam się z prośbą o przygotowanie zmian 
w obowiązującym prawie, które to zmiany powinno przygotować Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Pragnę zauważyć, iż w piśmie ministerstwa żadne propozycje zmian nie zostały mi przekazane.

Reasumując, ponownie zwracam się do Pani Minister o podjęcie decyzji w niniejszej sprawie.

Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Laseckiego

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z działalnością różnego rodzaju organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprzej-

mie proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Na jakiej podstawie podmioty prowadzące działalność gastronomiczną oraz hotelarską są obecnie zobo-

wiązane do uiszczania opłat z tytułu odtwarzania utworów, muzyki na rzecz różnych organizacji (i jakich?) 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi? Czy ZAiKS, ZPAV, SAWP, STOART są jedynymi organizacjami 
mającymi prawo do pobierania opłat?

2. Czy podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany do podpisania jednej umowy zbiorczej czy 
wielu indywidualnych umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

3. Kto i na jakiej podstawie zatwierdza uprawienia tychże organizacji?
4. Które organizacje zbiorowego zarządzania mają uprawnienia do pobierania opłat, i w jakiej wysokości, 

z tytułu odtwarzania muzyki od podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną i hotelarską?
5. Na podstawie jakiego systemu kalkulacyjnego poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi ustalają „tabele stawek wynagrodzeń”?
6. Kto zatwierdza „tabele stawek wynagrodzeń” tymże organizacjom?
7. Czy opłaty na rzecz tych organizacji dotyczą samego faktu posiadania nagłośnienia w lokalu i odbiornika 

RTV w pokoju, czy też faktycznego korzystania z tychże urządzeń?
8. Czy regulowanie opłat powinno dotyczyć faktycznego odtwarzania muzyki, na przykład minut, godzin 

w przypadku gastronomii i faktycznego odtwarzania muzyki w pokoju hotelowym w przypadku pobytu gościa 
w pokoju? A może powinny być to opłaty ryczałtowe?

9. Czy podmiot zobowiązany jest do uiszczania opłat w przypadku nieodtwarzania muzyki, na przykład 
z powodu braku klientów?

10. Czy opłaty powinny być naliczane według metra kwadratowego powierzchni, liczby stolików czy krzeseł 
w lokalu gastronomicznym, czy też według innych kryteriów?

11. Czy organizacje zbiorowego zarządzania mają prawo do obciążenia podmiotu prowadzącego działalność 
za odtwarzanie muzyki bez podpisanej obustronnie umowy?

12. Czy w przypadku zawarcia przez podmiot umowy z organizacjami ZAiKS, ZPAV, SAWP, STOART 
czy innymi tego typu organizacjami takie organizacje mają prawo naliczać opłaty wstecz z tytułu odtwarzania 
muzyki?

13. Jakie są sankcje dla podmiotu prowadzącego działalność w przypadku odmowy podpisania umowy 
z organizacjami zbiorowego zarządzania?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Lasecki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę,  

Jana Marię Jackowskiego i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do prokuratora 
generalnego Andrzeja Seremeta oraz do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Wojewodo!
Dziękujemy wszystkim wymienionym podmiotom za odpowiedź na nasze oświadczenie z 25 września 

2014 r. dotyczące sytuacji DPS w Młodzieszynie. Niestety wszystkie uzyskane odpowiedzi pozostawiają pe-
wien niedosyt.

Do Pana Prezesa NIK mamy następującą uwagę. Być może reakcja NIK na skierowaną do izby skargę na 
nieprawidłowości w DPS w Młodzieszynie była formalnie poprawna, ale od Najwyższej Izby Kontroli należy 
jednak oczekiwać czegoś więcej niż tylko urzędniczej poprawności. Szlachectwo zobowiązuje, Panie Prezesie, 
dlatego izba powinna być wzorem wrażliwości na płynące do niej sygnały o nieprawidłowościach. Tu niestety 
tego zabrakło i poważny sygnał o nieprawidłowościach w domu pomocy społecznej, o nadużyciach wobec star-
szych, niepełnosprawnych i bezradnych ludzi nie spotkał się z adekwatną reakcją. Trzeba było dopiero działań 
prokuratury, żeby ukrócić te nadużycia. Oczekiwalibyśmy od NIK większej wrażliwości na sygnały o ludzkiej 
krzywdzie, zwłaszcza w odniesieniu do osób bezradnych.

Do Pana Prokuratora Generalnego mamy uwagę, żeby sprawdził Pan jednak wątek dotyczący zastrasza-
nia pracowników DPS, którzy odważyli się mówić o nieprawidłowościach. Z naszych informacji wynika, że 
podczas prowadzonych przez prokuraturę przesłuchań pracowników DPS w charakterze świadków obecna 
była dyrektor DPS i jej obrońca. Wydaje się to zaskakującą i raczej niespotykaną praktyką w postępowaniu 
przygotowawczym, dlatego prosimy o sprawdzenie tej okoliczności.

Do Pana Wojewody Mazowieckiego mamy prośbę o to, by nie bronił złej sprawy. Kontrola wojewody w DPS 
Młodzieszynie była porażką i kompromitacją – przeszła do porządku nad poważnymi uchybieniami i wystawiła 
placówce laurkę. Warto zaznaczyć, że stało się to w przeddzień aresztowania pod zarzutem poważnych nadużyć 
dyrektor placówki. Pan Wojewoda powinien wyciągnąć naukę z tej porażki i poważnie pomyśleć o usprawnieniu 
kontroli w swoim urzędzie.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Jan Maria Jackowski 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do minister spraw wewnętrz-
nych Teresy Piotrowskiej

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prokuratorze!
W płockich mediach opublikowane zostały artykuły, z których mieszkańcy Płocka mogli dowiedzieć się 

o kupowaniu głosów podczas ostatnich wyborów samorządowych.
1. „Gazeta Wyborcza”, Milena Orłowska, „Wybory 2014. Kandydat nie może się doliczyć krzyżyków” 

(18.11.2014): „Dwóch mężczyzn złapanych w Płocku na wyborczym łapówkarstwie przyznało się do winy”; 
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,16991404,Wybory 2014 Kandydat nie moze sie doliczyc krzyzykow.html.

2. „Gazeta Wyborcza”, Krzysztof Blinkiewicz, „Kupowali głosy i co dalej? Kto za to odpowie?” (17.11.2014): 
„W czasie niedzielnych wyborów w Płocku na szeroką skalę handlowano głosami. Co w związku z tym? Policja 
ma dwójkę zatrzymanych i sześć zawiadomień w sprawie wyborczego łapówkarstwa”; http://plock.gazeta.pl/
plock/1,35710,16985331,Kupowali glosy i co dalej Kto za to odpowie.html#ixzz3JX8Uoj2L.

3. PortalPlock.pl, MR, „Znikły głosy? Zawiadomią prokuraturę” (18.11.2014); http://www.portalplock.pl/
pl/334 informacje/8268 zniknely glosy zawiadomia prokurature.html.

4. DziennikPlocki.pl „Wyborcze przekręty. Są dwa aresztowania” (17.11.2014); http://dziennikplocki.
pl/?p=9238.

Spośród blisko sześćdziesięciu zgłoszeń na Policję czternaście oficjalnych zawiadomień dotyczyło złamania 
przepisów. W związku z tym proszę, aby Pan Prokurator Generalny i Pani Minister dokładnie wyjaśnili tę 
sprawę, chodzi bowiem o bardzo groźny precedens, zagrażający demokracji.

Wnoszę o przeprowadzenie śledztwa we wspomnianej sprawie oraz podanie informacji o dotychczasowych 
działaniach Policji i prokuratury.

Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Andżelikę Możdżanowską

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnie doniesienia medialne mówią o kolejnym raju podatkowym dla firm zarówno europejskich, jak i pol-

skich, znajdującym się w Luksemburgu. Formalnie Luksemburg podpisał dwanaście międzynarodowych umów 
o wymianie informacji podatkowych, także z Polską. Jednak z informacji przekazanych publicznie wynika, że 
czternaście polskich firm unikało opodatkowania w Polsce, płacąc podatki za granicą. Szacuje się, że to tylko 
początek listy firm, które uciekały z płaceniem podatków. Istnieje wiele przyczyn uciekania firm z płaceniem 
podatków, ale raport Banku Światowego o przyjazności dla firm systemów podatkowych na świecie wypadł dla 
Polski niekorzystnie. W zeszłorocznej edycji Polska zajęła sto trzynaste miejsce na sto osiemdziesiąt dziewięć.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy resort rozważa wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, dzięki której mógłby zakwestionować działania 

zmierzające do unikania płacenia podatków w kraju?
2. Jaka może być skala wspomnianego zjawiska? Czy ministerstwo dysponuje szacunkowymi danymi, ilu 

przedsiębiorców decyduje się na płacenie podatków w istniejących rajach podatkowych oraz jakiego rzędu są 
to kwoty?

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!
Miasto i gmina Pleszew stara się o uzyskanie środków na budowę południowej obwodnicy miasta Pleszewa. 

Obwodnica ta łączyłaby drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w pobliżu węzła drogi ekspresowej S11.
W ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przygotowano 

materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej 
budowy obwodnicy. Aktualnie opracowano studium korytarzowe, a w toku jest opracowanie drugiego etapu 
– planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy po opracowaniu STEŚ i uzyskaniu 
decyzji środowiskowej GDDKiA uwzględni w planach finansowych budowę obwodnicy Pleszewa w perspek-
tywie finansowej UE na lata 2014–2020?

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!
Funkcjonowanie lokalnych grup działania ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną 

strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić 
się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich między innymi poprzez wzrost aktywności lokalnych 
społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 istotną zmianę stanowi wprowa-
dzenie dolnego limitu liczby mieszkańców – na poziomie 30 tysięcy – dla realizacji jednej z lokalnych strategii 
rozwoju. Z zestawienia uwag do projektu wynika, że wielokrotnie zgłaszane były uwagi dotyczące zmiany 
dolnego limitu liczby mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy możliwe jest obniżenie obecnej dolnej granicy wymaganej liczby mieszkańców do 10 tysięcy tak, 

aby mniejsze lokalne grupy działania mogły działać na zasadach obowiązujących w poprzednim okresie fi-
nansowym UE?

2. Czy ministerstwo dysponuje wstępną analizą co do tego, jak zmieni się funkcjonowanie lokalnych stra-
tegii rozwoju, gdy zwiększy się dolny limit liczby mieszkańców obszaru, na którym jest realizowana LSR, 
z 10 tysięcy do 30 tysięcy?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone 
przez senator Andżelikę Możdżanowską

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej wykorzystywane są na świecie do przeszczepów od 1988 r. Dane 

do połowy roku 2011 mówią o 25 tysiącach wykonanych przeszczepów. W Polsce było ich kilkadziesiąt, w tym 
20 u dzieci. Większość preparatów pochodziła z zagranicy, z banków publicznych.

Pobranie krwi pępowinowej to procedura zupełnie nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna. Preparat jest 
umieszczany w banku i gotowy do użycia zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy resort ma w planach stworzenie bezpłatnego programu mającego na celu przechowywanie krwi 

pępowinowej? Funkcjonujący od 2011 r. program nie wpłynął na zwiększenie liczby porcji – zmagazynowano 
ich jedynie kilkaset.

2. Jakie byłyby koszty powstania wojewódzkich banków krwi pępowinowej?
3. Funkcjonowanie bezpłatnych publicznych banków krwi pępowinowej wpłynęłoby na zwiększenie jej 

dostępności i możliwości publicznego dostępu. Czy ministerstwo dysponuje danymi co do tego, jakie jest za-
potrzebowanie na krew pępowinową w skali kraju?

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!
Współcześnie dzieci, zwłaszcza w miastach, są często odwożone do szkół samochodami osobowymi przez 

rodziców lub innych opiekunów. Niestety codzienność niejednokrotnie boleśnie doświadcza te osoby, gdyż zna-
lezienie miejsc parkingowych pozwalających na odprowadzenie dziecka do szkoły lub choćby jego bezpieczne 
wysadzenie tuż pod drzwiami szkoły jest mocno utrudnione. Chodzi przecież o bardzo krótkotrwały postój. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy rozważane było podjęcie działań systemowych 
mających na celu stworzenie ram prawnych i finansowych pozwalających na stworzenie przed każdą szkołą 
miejsc typu zatoki, miejsca krótkopostojowe, aby możliwe było bezpieczne wysadzenie dziecka z samochodu.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako osoba pracująca w samorządzie terytorialnym przez ponad dwadzieścia lat jestem dogłębnie zbul-

wersowany przebiegiem ostatnich wyborów. Nie poruszę tu kwestii systemu komputerowego, gdyż jest raczej 
oczywista i powiedziano na ten temat wystarczająco dużo. Sądzę, że zastanowienia się znacznie bardziej wy-
maga kwestia oddania nieprawdopodobnie dużej liczby głosów nieważnych.

Wydaje się, że są tu trzy możliwe odpowiedzi: wyborcy oddali taką liczbę głosów nieważnych celowo; wy-
borcy oddali taką liczbę głosów nieważnych mimowolnie; ktoś inny spreparował „nieważność” tych głosów.

Pierwsza i trzecia opcja są możliwe i nawet prawdopodobne w małej skali, jednak wydaje mi się, że nie jest 
możliwa do przyjęcia teoria, że zaistniały w skali dużej. Oczywiście wymaga to dogłębnej analizy socjologiczno-
-politologiczno-ustrojowej, nie możemy wykluczyć, że nagle zaistniała w Polsce kultura chodzenia na wybory 
„w celu spełnienia patriotycznego obowiązku” i oddawania nieważnego głosu w celu pokazania wszystkim 
kandydatom tak zwanej czerwonej kartki. Nie możemy też wykluczyć masowych fałszerstw w komisjach, 
jednak wydają się one nieprawdopodobne wobec dość przemyślanej koncepcji kompletowania komisji z osób 
rekomendowanych przez komitety, i to co najwyżej jednej osoby na komitet.

Najbardziej prawdopodobna wydaje mi się teoria o błędnym rozumieniu instrukcji wyborczych przez oby-
wateli. Na wyborach dostaje się kilka tak zwanych kart do głosowania, przy czym niektóre z nich wyglądają jak 
książeczki. Instrukcje (również te w spotach telewizyjnych i radiowych) mówią, by postawić „jeden krzyżyk 
na każdej karcie”. Nieświadomy wyborca może zrozumieć to tak, by wziąć taką książeczkę i postawić jeden 
krzyżyk na każdej kartce.

Ten mechanizm wyjaśniłby też trzeci fenomen ostatnich wyborów, czyli wynik PSL, kilkakrotnie wyższy 
niż prognozowany w sondażach. Jako polityk rozumiem, że sondaże są różnej jakości, a z wyborami się nie 
dyskutuje. Znam też mechanizm sprawiający, że wyborcy niektórych partii wstydzą się przyznać w sondażu 
do swych preferencji wyborczych. Jednak PSL nie jest postrzegane jako partia, której wyborcy mogliby się 
wstydzić. Skąd więc taka różnica? Być może opisany przeze mnie powyżej błąd wyborców nałożył się na inny 
błąd – błąd członków komisji, którzy kartkując taką książeczkę-kartę poprzestawali na pierwszym znalezionym 
zakreśleniu, nie sprawdzając, czy na kolejnych stronach nie ma następnych znaków „X”.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z powyższym kieruję do Pana następujące pytania.
1. Czy podziela Pan moje zaniepokojenie i przekonanie, że tak znaczna liczba głosów nieważnych nie jest 

naturalną koleją rzeczy i jednym z wielu możliwych „normalnych” wyników wyborów?
2. Czy zgadza się Pan z moją opinią, że jeśli rzeczywiście w niektórych województwach 25% Polaków nie 

umie poprawnie oddać ważnego głosu w wyborach, to oznacza to porażkę naszego systemu demokratycznego 
i ewidentne niewypełnienie obowiązków przez instytucje zobowiązane do organizacji wyborów?

3. Czy istnieje w Polsce system sprawdzania głosów nieważnych, ze statystyczną analizą przyczyn nieważ-
ności głosów? Mam tu na myśli system niezależny od liczenia głosów w celu obliczenia wyników wyborów, 
czyli raczej weryfikację prac wykonanych przez komisję już po zakończeniu wyborów, dokonywaną w celu 
udoskonalania mechanizmów demokratycznych.

4. Czy faktycznie wśród głosów nieważnych z powodu zakreślenia więcej niż jednego kandydata dominują 
głosy, w których skreślono po jednym kandydacie z każdego komitetu?

5. Czy są planowane jakieś działania naprawcze mające na celu zmniejszenie takiego zjawiska przed przy-
szłorocznymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi?

Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Matusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z propozycją dokonania analizy praktyk rynkowych związanych ze sposobem 

likwidacji szkód z polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w formie świadczenia pieniężnego wypła-
canego poszkodowanym na podstawie wyceny ubezpieczycieli w przypadku szkód w mieniu, zwłaszcza gdy 
szkoda dotyczy innego pojazdu lub pojazdów.

Wypłacenie świadczenia pieniężnego kończy sprawę i uszkodzony pojazd nie podlega żadnej weryfikacji, 
nie podlega weryfikacji to, czy został faktycznie naprawiony, kto dokonał tej naprawy i jakie posiada upraw-
nienia, a także jaki jest faktyczny koszt przywrócenia poprzedniego stanu pojazdu. A praktyka jest taka, że 
poszkodowani często dokonują naprawy na własną rękę, korzystając z usług różnych osób funkcjonujących 
w tak zwanej szarej strefie, ponieważ chcą dostosować koszty do wielkości otrzymanego odszkodowania bądź 
zaoszczędzić na odszkodowaniu i pozostawić dla siebie różnicę w gotówce.

Konsekwencje tego stanu rzeczy są następujące. Firmy ubezpieczeniowe mają dobrą orientację, jeśli chodzi 
o zachowania klientów, w związku z czym bardzo często proponują nawet kilkukrotnie zaniżone odszkodo-
wania (niepokrywające kosztów naprawy i części zamiennych w profesjonalnych warsztatach naprawczych). 
W przypadku rzetelnej wyceny część klientów i tak korzysta z usług w szarej strefie, uzyskując dodatkowy 
nieopodatkowany dochód. Umacnia to szarą strefę, a Skarb Państwa traci należny podatek od dokonanej usługi. 
Naprawione w ten sposób pojazdy nie podlegają prawnej ochronie konsumenckiej, nikt nie bierze odpowie-
dzialności za jakość i profesjonalizm usługi, co może skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa na drogach.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie praktyk firm ubezpiecze-
niowych (źródłem analizy mogą być między innymi skargi złożone do rzecznika ubezpieczonych), a także 
o przeanalizowanie obowiązujących rozwiązań pranych, które moim zdaniem umożliwiają opisane powyżej 
działania ubezpieczycieli i poszkodowanych, tym samym wzmacniają szarą strefę.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Owczarek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 24 października bieżącego roku została wystosowana odpowiedź Pana Ministra na oświadczenie 

złożone na 62. posiedzeniu Senatu w dniu 9 października. W związku z treścią wyżej wymienionej odpowiedzi 
proszę o udzielenie dodatkowych informacji.

Firma Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ma zaopinio-
wać możliwość zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla inwestycji w postaci 
budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Zgodnie z wyżej wymienioną odpowiedzią ocena możliwości 
zastosowania tego odstępstwa ma zostać wydana po uzupełnieniu braków przez beneficjentów w terminie do 
5 listopada bieżącego roku.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy we wskazanym wyżej terminie braki, o których 
mowa w odpowiedzi na oświadczenie, zostały uzupełnione. 

Proszę również o podanie terminu, w jakim firma Mott MacDonald sporządzi przedmiotową opinię.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 12 sierpnia 2013 r. została przez Pana Ministra udzielona odpowiedź na oświadczenie skierowane na 

37. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. W związku z udzielonymi informacjami dotyczącymi prac nad 
nowym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie dalszych informacji.

Przedmiotowe oświadczenie dotyczyło osób ze stomią jelitową i ich trudnej sytuacji związanej z ilością 
refundowanych środków higieny oraz środków pomocniczych. Ministerstwo Zdrowia we wspomnianej od-
powiedzi poinformowało o trwaniu prac nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie, które miało zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra 
zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Celem zmian jest zwiększenie 
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy nowe rozporządzenie weszło w życie oraz 
w jakim zakresie zwiększyło pakiet gwarantowanych refundowanych wyrobów medycznych dla osób ze stomią?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków przygotowany przez resort zdrowia zawiera przepisy doty-

czące między innymi ograniczenia wywozu leków za granicę. Kwestia dostępności leków dla pacjentów jest 
jednym z kluczowych aspektów polityki zdrowotnej państwa. Niekontrolowany wywóz leków z Polski może 
spowodować, że niektórych leków zabraknie dla pacjentów w naszym kraju.

W związku z licznymi informacjami medialnymi na temat rosnącej skali zjawiska odwróconego łańcucha 
dostaw proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach.

1. Jakie są plany ministra zdrowia w zakresie uregulowania problemu wywozu leków?
2. Jakie inne działania, poza legislacyjnymi, podejmuje ministerstwo, aby zapewnić pacjentom dostęp do 

leków?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Zdzisława Pupę i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta głów-
nego Policji Marka Działoszyńskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie!
Media poinformowały kilka dni temu, że w Biłgoraju doszło do ukarania mandatem w wysokości 50 zł 

siedemdziesięciosześcioletniej staruszki za brak nadzoru nad kurą, która przebiegała przez drogę wiejską 
i została zabita przez przejeżdżający tamtędy policyjny radiowóz z Biłgoraja. Prosimy o potwierdzenie, czy to 
prawda, czy też jakiś niewczesny żart primaaprilisowy. Pytamy, bo nie chce nam się wierzyć, żeby racjonalnie 
zachowujący się policjanci byli zdolni do aż tak absurdalnego zachowania.

A jeśli to prawda, to czy Pani Minister Spraw Wewnętrznych i Pan Komendant Główny popierają tego 
rodzaju aktywność policji, egzekwującej od staruszki surową odpowiedzialność za brak nadzoru nad kurą?

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Zdzisława Pupę, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka,  

Janinę Sagatowską, Waldemara Kraskę, Andrzeja Matusiewicza, 
Wojciecha Skurkiewicza i Jarosława Rusieckiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Wszyscy jesteśmy świadkami gigantycznego skandalu z liczeniem głosów w wyborach samorządowych. Nie 

ulega wątpliwości, że osoby odpowiedzialne w Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowym Biurze Wyborczym 
nie dopełniły swoich obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji obliczania głosów, przez co działały na 
szkodę interesu publicznego, doprowadzając do braku nadzoru nad liczeniem głosów i podważenia zaufania 
do prawidłowości wyników wyborczych.

Takie zachowanie wyczerpuje naszym zdaniem znamiona przestępstwa urzędniczego, określonego w art. 231 
kodeksu karnego.

Niedopełnienie obowiązków polegało naszym zdaniem:
— po pierwsze, na dopuszczeniu do powierzenia obsługi informatycznej liczenia głosów firmie całkowicie 

do tego nieprzygotowanej, niemającej potencjału ani doświadczenia zapewniającego prawidłową realizację za-
dania (sam program zawiera liczne błędy, a co najważniejsze, konieczne zabezpieczenia przed nieuprawnionym 
dostępem zostały w celowy sposób jedynie zasymulowane, aby ukryć faktyczny całkowity ich brak, ponadto 
zabezpieczenia przed nielegalnym dostępem do serwera nie zostały prawidłowo ustawione lub nawet zostały 
całkowicie usunięte, co umożliwiło bezproblemowy dostęp osobom nieuprawnionym);

— po drugie, na zaniechaniu należytego sprawdzenia systemu informatycznego liczenia głosów przed jego 
zastosowaniem;

— po trzecie, na zaniechaniu przygotowania alternatywnego systemu liczenia głosów, na wypadek nie-
sprawności systemu informatycznego.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Janina Sagatowska 
Waldemar Kraska 
Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz 
Jarosław Rusiecki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Roberta Mamątowa,  
Janinę Sagatowską, Andrzeja Matusiewicza,  

Bogdana Pęka i Zdzisława Pupę

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Wzbudziła nasze zdziwienie następująca informacja Naczelnej Prokuratury Wojskowej (podajemy w ślad za 

portalem internetowym wpolityce.pl): „W wyniku przeprowadzonych badań biegli uznali za bardzo wysokie 
prawdopodobieństwo, że 10 próbek ujawnionych i zabezpieczonych w brzozie pochodzi z konstrukcji lewego 
skrzydła samolotu Tu-154M – powiedział mjr Marcin Maksjan z NPW”.

Nie rozumiemy sformułowania „bardzo wysokie prawdopodobieństwo” użytego w komunikacie dotyczącym 
ekspertyzy mającej przecież dostarczyć pewności, a nie stwierdzić prawdopodobieństwo tego, czy znalezione 
w smoleńskiej brzozie metalowe elementy rzeczywiście pochodziły z rozbitego tupolewa. Prawdopodobieństwo 
to nie jest pewność, a zatem prokuratura wojskowa nadal nie wie, czy to, co znaleziono w brzozie, rzeczywiście 
pochodziło z tupolewa.

Panie Prokuratorze Generalny, mamy wrak, prokuratorzy podobno mieli do niego dostęp, i mamy brzozę 
z wbitymi w nią elementami metalowymi, do której prokuratorzy też podobno mieli dostęp. Czy współczesne 
techniki naukowe i śledcze nie pozwalają na zbadanie i stwierdzenie ze stuprocentową pewnością, że wbite 
w brzozę elementy pochodzą bądź nie pochodzą z tego akurat samolotu? Przecież tego chyba można dojść, 
przecież tego, co wbiło się w brzozę, powinno brakować wśród elementów wraku. To powinno być ustalone 
z absolutną pewnością, a nie tylko z prawdopodobieństwem, choćby wysokim.

Pytamy w związku z tym, czy prokuratura w ramach oględzin brzozy ustaliła wszystkie wbite w nią elemen-
ty, czy ustaliła liczbę tych elementów i dokonała ich pomiarów, czy znajdujące się w brzozie elementy zostały 
opisane w protokole oględzin miejsca katastrofy.

Nie musimy dodawać, że chodzi przecież o kluczowe dowody, od których oceny zależy ustalenie, czy samolot 
miał kontakt z brzozą, czy go nie miał, i czy ktoś nie fałszował dowodów.

Pytamy o to z tym większym niepokojem, że komisja Millera, jak wynika z odpowiedzi pana Macieja Laska 
na nasze oświadczenie z 24 kwietnia bieżącego roku, nie tylko nie badała elementów brzozy, ale nawet ich nie 
policzyła ani nie zmierzyła, o czym świadczy zawarte w udzielonej odpowiedzi stwierdzenie, że w brzozie 
znaleziono trzy większe fragmenty metalu i szereg mniejszych. Ani słowa o wymiarach, ani słowa o liczbie 
tych elementów.

Mamy nadzieję, że prokuratura nie idzie drogą lekceważenia podstawowych dowodów i przynajmniej zna 
liczbę oraz wielkość elementów, które zostały znalezione.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow 
Janina Sagatowska 
Andrzej Matusiewicz 
Bogdan Pęk 
Zdzisław Pupa 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,  

Jana Marię Jackowskiego i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy za odpowiedź prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na nasze oświadczenie z dnia 7 sierpnia 

bieżącego roku sygnalizujące niezrozumiały brak wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie zastępcy szefa 
BOR oskarżonego o niedopełnienie obowiązków w związku z organizacją lotu prezydenta RP do Smoleńska 
10 kwietnia 2010 r.

Z odpowiedzi tej wynika, że terminu rozprawy nie ma i nie wiadomo, kiedy zostanie wyznaczony, a od 
wniesienia aktu oskarżenia (9 października 2012 r.) minęły już ponad dwa lata. W sprawie zmieniono sędziego 
referenta, w miejsce sędziego, który dwa lata zapoznawał się z liczącymi sto tomów aktami sprawy, wyznaczony 
został nowy referent, któremu przygotowanie się do sprawy też może zająć ze dwa lata.

Szanowny Panie Ministrze, my wiemy, że Pan nie ma nic do postępowań sądowych i że Pański tytuł „mi-
nister sprawiedliwości” fałszywie wskazuje na jakikolwiek Pana wpływ na to, w jaki sposób wymierzana jest 
sprawiedliwość – stało się tak na skutek oddzielenia prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości – niemniej 
jednak ze strony rządu, w którego skład Pan wchodzi, słyszeliśmy deklaracje o przyspieszeniu postępowań 
sądowych. Może przynajmniej to jedno postępowanie Pan przyspieszy? Wiemy, że nie ma Pan w tym zakresie 
żadnych kompetencji władczych, bo Pański urząd dzięki reformom przeprowadzonym wspólnymi siłami przez 
większość parlamentarną PO, PSL i SLD został ich skutecznie pozbawiony, ale może by Pan poprosił prezesa 
sądu o łaskawe wyznaczenie terminu tej sprawy? Dobrze byłoby, gdyby gdzieś na horyzoncie jakiś termin 
rozprawy się pojawił. Niech Pan spróbuje. Może prezes niezależnego, niezawisłego i nierychliwego sądu się na 
Pana nie obrazi. Nie wiemy, co odpowiadać ludziom, którzy niecierpliwie pytają nas, co z tą sprawą i czy przy-
padkiem sąd nie chce, potocznie mówiąc, ukręcić jej łba i doprowadzić do przedawnienia. Chodzi tu przecież 
o odpowiedzialność za zaniedbania, które mogły mieć wpływ na tragedię smoleńską i śmierć prezydenta RP.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Kazimierz Jaworski



178
65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego,  
Jana Marię Jackowskiego, Kazimierza Jaworskiego  

i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do generalnego konserwatora zabytków Piotra Żuchowskiego oraz do wojewody 
łódzkiego Jolanty Chełmińskiej

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Wojewodo!
Uzyskaliśmy od wyborców informację, że władze miasta Łęczycy usiłują zlokalizować budowę supermar-

ketu w obrębie zabytkowej zabudowy centrum miasta. Sprawa tej lokalizacji była przedmiotem kilku kolejnych 
decyzji władz miasta uchylanych w postępowaniu przed sądem administracyjnym, gdyż kolejne decyzje burmi-
strza były wydawane z naruszeniem prawa, jednakże plany budowy są realizowane i budowa została obecnie 
przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy. Ten plan w kwestii lokalizacji super-
marketu został zaskarżony przez grupę zainteresowanych mieszkańców do sądu administracyjnego, ale mimo 
zaskarżenia został on opublikowany jako obowiązujący w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, 
podkreślamy, mimo jego zaskarżenia, a lokalizacja supermarketu jest – jak nas poinformowano – przedmiotem 
pośpiesznych działań władz miasta.

Prosimy o zbadanie i wyjaśnienie sprawy, w szczególności pod kątem tego, czy tak nietypowa lokalizacja 
supermarketu, to jest w obrębie zabytkowego centrum miasta, jest zgodna z zasadami urbanistycznymi i czy 
nie stoi w sprzeczności z racjonalną i wymaganą przez prawo ochroną dziedzictwa kultury?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jarosław Rusiecki 
Jan Maria Jackowski 
Kazimierz Jaworski 
Przemysław Błaszczyk



179
65. posiedzenie Senatu w dniu 19 i 20 listopada 2014 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego,  

Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia 

Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Szanowny Panie Wojewodo!
Zwracamy się z prośbą o zbadanie pod kątem legalności decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatrowych 

na terenie gminy Korytnica, wydanych przez starostę węgrowskiego na wniosek przedsiębiorstwa Wind Field 
Korytnica Sp. z o.o. w 2014 r.

Wiele przesłanek wskazuje na to, iż postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone 
były i są z naruszeniem prawa. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż postanowieniem z dnia 5.08.2014 r. wójt 
gminy Korytnica odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica” – znak: 
RK.6733.3.2014 – do postępowania prowadzonego z wniosku spółki Wind Field Korytnica Sp. z o.o. o wydanie 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzasadniając swe stanowisko brakiem interesu społecznego. 
Podobne stanowisko zajęło także Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Z kolei starosta węgrowski postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r. – znak: ŚRB.674.20.2014.WM – odmówił 
dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę 
turbin wiatrowych ze względu na brak interesu prawnego, opierając się na przepisach prawa budowlanego.

Co więcej, sposób i tryb prowadzenia przez wójta gminy Korytnica konsultacji społecznych w przedmio-
towej sprawie wzbudza wiele zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Jak wynika z pisma wójta z dnia 3 marca 
2014 r. – znak: RO.1431.4.2014 – skierowanego do Krzysztofa Szymańskiego, spotkania z zainteresowanymi 
osobami prowadzone były przez konkretnych przedsiębiorców, a urząd gminy nie posiada żadnych protokołów, 
które określałyby, jakie szczegółowe ustalenia poczynione zostały podczas konsultacji z mieszkańcami gminy. 
Argumenty świadczące o wielu innych nieprawidłowościach stowarzyszenie przedstawiało w swoich odwoła-
niach kierowanych do poszczególnych organów administracyjnych. Organizacja ta nie jest jednak uprawniona na 
chwilę obecną do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji starosty, gdyż nie została dopuszczona 
do dostępowania jako uczestnik na prawach strony.

Prosimy zatem o zbadanie i zalecenie kontroli w opisanej sprawie oraz o wstrzymanie wykonalności decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jarosław Rusiecki 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Bardzo proszę o następujące informacje.
Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju monitoruje i ewidencjonuje ilość środków unijnych (EFS) prze-

znaczanych na działania prozatrudnieniowe – staże, kursy, szkolenia itp. dla osób niepełnosprawnych? Jeśli 
tak, to proszę o nadesłanie wykazu wspomnianych działań i wielkości środków przeznaczonych na te działania 
w latach 2013 oraz 2014.

Jeśli zaś ministerstwo nie monitoruje i nie ewidencjonuje wymienionych środków, to proszę o informację, czy 
ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, iż wspomniane działania mogą się dublować z działaniami prozatrud-
nieniowymi na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonymi przez PFRON i urzędy pracy, tak tematycznie, 
jak i osobowo, co może prowadzić do marnotrawienia środków unijnych (publicznych) będących w dyspozycji 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Alicja Zając
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